
 

 

 
   
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ในต าแหน่งนิติกร  

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

----------------------------------- 
 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที ่11 มิถุนายน 2561  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

ทัง้นี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้น กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่ผู ้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที ่ มีคุณสมบัติทั่ว ไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้ น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

1. รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 1.1 ต าแหน่งนิติกร  
    1.2 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 1.3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

1.4 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตครบถ้วน
ภายในวันและเวลาที่ก าหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบในประกาศกรมศุลกากร ให้ผู้สมัครสอบน าหลักฐานใบสมัคร
และหลักฐานการช าระเงิน (ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารกรุงไทย) และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภายในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 
ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2667 7000 ต่อ 5822 , 5087 - 88 , 02 667 6352 - 53 
ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะตรวจสอบหลักฐานและประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
หากไมด่ าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 
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  2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ ต าแหน่ง 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
สถานที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันอาทิตย์ที่ 
8 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00 - 10.00 น. 

1) ต าแหน่งนิติกร  611301000001 
ถึง 

611301001177 

ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ :  
The Deck 1  

- ปากกาหมึก 
สีน้ าเงิน 
- ดินสอด า 2B  
หรือมากกว่า 
- ยางลบ  
(ห้ามใช้น้ ายา
หรือแถบลบ
ค าผิด) 

2) ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

611302000001
ถึง 

611302000170 
3) ต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี 

611303000001
ถึง 

611303000256 
4) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

611304000001
ถึง 

611304000393 

กรมศุลกากรจะเรียกผู้ เข้าสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.00 น. เ พื ่อชี ้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมศุลกากร
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

3.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยห้ามสวมใส่เสื้อยืดคอกลม คอวี คอปาด 
เสื้อไม่มีปก หรือเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน และรองเท้าแตะชนิดยาง หรือฟองน้ า และให้
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ  
3.3 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
3.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น 

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเขา้สอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป. 2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง 
หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป. 2 ก หรือใบชมพู) หรือใบรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง 
ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ และ 
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3.3.2 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ห้ามพิมพ์ใบสมัครสอบด้วยกระดาษท่ีใช้แล้ว 

หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 

3.4 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ผู้เข้าสอบ
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.4.1 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการสอบไปแล้ว 15 นาท ี
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

3.4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่นั่งสอบ 
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

3.4.3 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง 
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
 3.4.4 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
 3.4.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
 3.4.6 ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได ้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 3.4.7 เมื ่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 3.4.8 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 3.4.9 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 3.4.10 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 
ต้องหยุดทันที และจะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

3.5 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ตวอตซ์ (Smart watch) กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการค านวณ กระเป๋าสัมภาระ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือยุติการสอบ และงดการตรวจให้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนี้  
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  4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 
ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์
กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และเว็บไซต์ 
http://job.customs.go.th 

 ประกาศ  ณ  วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 (ลงชื่อ)     กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
 (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
  /ร่าง พิมพ์ 
  /ตรวจ 





1. ต ำแหน่งนิตกิร จ ำนวน 1,177 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ
611301000001 น.ส. รวิวรรณ อารีบ าบัด
611301000002 น.ส. จินดาภา รุ่งฟ้า
611301000003 น.ส. พิสินี ดีประเสริฐ
611301000004 น.ส. สุมัชชา มิ่งขวัญ
611301000005 น.ส. กนกพร ดีประเสริฐ
611301000006 นาย อณู ดาวเรือง
611301000007 น.ส. ศศิภา ชูชื่น
611301000008 น.ส. ณิษา ปัณฐรัตนากุล
611301000009 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต
611301000010 นาย คุณาวัฒน์ สงวนวัฒนา
611301000011 น.ส. พัชรี พรมสุภาพ
611301000012 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน
611301000013 น.ส. กนกพร เข็มทอง
611301000014 น.ส. กฤติภร วิเศษพงษ์
611301000015 น.ส. อภิรมย์ อินทร์ต๊ะสืบ
611301000016 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
611301000017 นาย นุชา สิริสินเพิม่พูน
611301000018 นาย กล้าณรงค์ สุรวฒิโรจน์
611301000019 น.ส. อรุณี เวชวิทยาขลัง
611301000020 น.ส. เบญจมาศ อินทร์มณี
611301000021 น.ส. ชื่นชนก สกุลเจริญพร
611301000022 น.ส. นภัสรา ชัยนาคิน
611301000023 น.ส. ณฐา ทิพยวรเดช
611301000024 นาย ธีระ ชุนเคลือบทอง
611301000025 น.ส. วิบูรณ์รัตน์ เรืองค า
611301000026 น.ส. รัชฎา จันดาวงศ์
611301000027 นาย ธีระวัฒน์ เรืองอยู่
611301000028 น.ส. นภาลัย คุ้มแว่น
611301000029 น.ส. อมรรัตน์ วิผาลา
611301000030 นาย สิรวิชญ์ ชูเพ็ชรทอง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 18  มถุินำยน  พ.ศ. 2561
เรื่อง  รำยชื่อผู้สมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ในต ำแหน่งนิตกิร 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญช ีและต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร

........................................................

ชื่อ - นำมสกุล
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611301000031 น.ส. ทัศนีย์ เงินสุข
611301000032 นาย ธีรภัทร์ พงศ์พันธุสุ์ข
611301000033 น.ส. นิมาภรณ์ หล้าอ้าย
611301000034 น.ส. ชมพูนุท อยู่โต
611301000035 น.ส. ณัฏฐา จิตแก้ว
611301000036 น.ส. จิรารัตน์ บุญเส็ง
611301000037 น.ส. ศิรินภา ดวงศิริ
611301000038 นาย ธีรพงค์ เทพแก้ว
611301000039 น.ส. สุนันทา สายปัน้เหน่ง
611301000040 นาย วรเมธ ชาตินักรบ
611301000041 น.ส. นวพร ชมภูศรี
611301000042 น.ส. จุฑาทิพย์ สีดาราช
611301000043 น.ส. ทิพย์นภา ประดาพล
611301000044 น.ส. มาริสา เจริญสุข
611301000045 นาย สุทธิพร แสงทอง
611301000046 น.ส. พัชยา ผาสุข
611301000047 นาย ฐนพัชญ์ แสงเงิน
611301000048 นาย วรันต์พงษ์ วงศ์ประทุมมาลย์
611301000049 นาย ฤทธิไกร จันชะนะกิจ
611301000050 น.ส. กรณิศ ท้วมทองดี
611301000051 น.ส. บัวทิพย์ รอเสนา
611301000052 น.ส. ธชาษร สร้อยอุดม
611301000053 น.ส. กฤชชุดา สิทธิรักษ์
611301000054 นาย นิติปกรณ์ โกยทอง
611301000055 นาย เจิมศักด์ิ เหลืองประไพกิจ
611301000056 นาย ธัญกร ลาภนิมิตรชัย
611301000057 น.ส. มาริษา สุดใจดี
611301000058 น.ส. สุพัตรา มูลพฤกษ์
611301000059 นาย ศักดิณพ หอมหวล
611301000060 นาย ปริญญา โคยามา
611301000061 นาย จักรภัทร เทพสุคนธ์
611301000062 นาย ศรีสุทัด เกิดแก้ว
611301000063 น.ส. ศิริพร ทับแห
611301000064 นาย สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน
611301000065 นาย ฐาปกรณ์ ขวัญเมือง
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611301000066 นาย ศุภณัฐ วรคุณพินิจ
611301000067 น.ส. นันท์นภัส ภุมมา
611301000068 นาย ศักดา ประทุมวี
611301000069 น.ส. สุภาพร โพธิอ์ยู่
611301000070 ว่าที ่ร.ต. อัครวุฒิ วิไชยค ามาตย์
611301000071 น.ส. ธนิตา มณีโชติ
611301000072 น.ส. ดวงจรัสแสง มณฑ์สิริ
611301000073 น.ส. แก้วตา จอนเจ๊ก
611301000074 นาย ณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล
611301000075 น.ส. เกียรติสุดา สุขเนียม
611301000076 น.ส. ชนาพร ชูมณี
611301000077 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชนิดา พวงพุม่
611301000078 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
611301000079 น.ส. รักชนก สิทธิโยธี
611301000080 นาย ชานนท์ แสะอาหลี
611301000081 น.ส. ชนนกานต์ เพ็ชร์สงคราม
611301000082 น.ส. ณัฐริณี เจ้ยเเก้ว
611301000083 น.ส. กิ่งกาญจน์ ศิริไสย
611301000084 นาย สกล สีมันตะ
611301000085 นาย วศิน สุพรรณไพ
611301000086 น.ส. ปวีณา สุขประเสริฐ
611301000087 น.ส. ชลิตา รุ่งเรือง
611301000088 นาย อัครเดช วรบุตร
611301000089 นาย ธนวัฒน์ พลายคง
611301000090 น.ส. นัฏฐ์วรินทร์ จ าปาหล่า
611301000091 น.ส. นิชาภา ใจดี
611301000092 น.ส. บุศยา ฝอยสระน้อย
611301000093 น.ส. ปริศนา รัตนสิทธิ์
611301000094 นาย ชยากร โรจนี
611301000095 นาย กิตติโรจน์ อนันทมาศ
611301000096 น.ส. สิริญา มาลาสุข
611301000097 น.ส. ปัทมาสน์ บรรจงประเสริฐ
611301000098 น.ส. สิริทิพย์ ดับทอง
611301000099 น.ส. ภฤศญา วงศ์วรสร
611301000100 น.ส. สุวินันท์ เภตรา
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611301000101 นาย อนันทพงค์ ท่าจีน
611301000102 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
611301000103 นาย ภูมิใจ ไชยวานิช
611301000104 น.ส. วรัญญา พึง่ธรรม
611301000105 น.ส. สุธาริณี แสวงดี
611301000106 น.ส. กัลยารัตน์ สงค์แก้ว
611301000107 น.ส. ลักษณา ลีตระกูล
611301000108 น.ส. เบญจวรรณ ชินบุตร
611301000109 น.ส. ภัคญดา ปางแก้ว
611301000110 น.ส. เจนจิรา แก้วม่วงพะเนา
611301000111 น.ส. สวภัทร แสงสมบัติ
611301000112 น.ส. อุไรลักษณ์ ศรีภักดี
611301000113 น.ส. ชัญญา สุทธิประภา
611301000114 น.ส. กัลยกร ศรีชุมจันทร์
611301000115 น.ส. นารินทร์ บูระฮ า
611301000116 นาย ยุรนันท์ ชุมชู
611301000117 ว่าทีร้่อยตรี สุกฤษฎิ์ คล้ายกุ้ง
611301000118 น.ส. กฤติกา บุญรอด
611301000119 น.ส. วิภารัตน์ มงคล
611301000120 ว่าที ่ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร
611301000121 น.ส. อังค์วรา ใบชิต
611301000122 น.ส. รินทร์ลภัส เอกอนันต์ชุติกุล
611301000123 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
611301000124 น.ส. น้ าผ้ึง ทวีโชคสิริกุล
611301000125 น.ส. หงส์หยก หมื่นไธสง
611301000126 นาย สุเมธี เถาถวิล
611301000127 นาย อกนิษฐ์ ชูเกล้ียง
611301000128 น.ส. สุดาทิพย์ ศรีสุข
611301000129 น.ส. วรรณพร ยะโส
611301000130 นาย สุรพงศ์ วรดิษฐ์
611301000131 น.ส. ณัฐธิชา เทพทอง
611301000132 นาย ณัฐวัตร สมเรือง
611301000133 นาย ณัฐนันท์ สมเรือง
611301000134 น.ส. บุษบา บุรีรักษา
611301000135 น.ส. นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
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611301000136 น.ส. เสาวลักษณ์ คชแสง
611301000137 นาย จิระพัชร์ ทวงศ์เฉลียว
611301000138 นาย อิสระ เจนรักสุขุม
611301000139 น.ส. สุวิภา แพ่งสัมฤทธิ์
611301000140 น.ส. นวรัตน์ สีดา
611301000141 น.ส. ณัฎฐา เชียงหลง
611301000142 นาย วริทธิน์ันท์ เวียงอินทร์
611301000143 นาย ศมน ชูศรี
611301000144 นาย ธวัชชัย บุญหลง
611301000145 น.ส. พรพิมล แก้วหอมค า
611301000146 น.ส. ณภัค เรืองสงฆ์
611301000147 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกล้ียง
611301000148 น.ส. วนิดา จิช่อง
611301000149 ว่าที ่ร.ต. วัชระ จันศิริ
611301000150 นาย พงศ์ชนก ศรีสุวรรณกุล
611301000151 น.ส. รัตติยา นาคนาคา
611301000152 นาย คณาพจน์ มีสามเสน
611301000153 นาย เมธาสิทธิ์ หวังดี
611301000154 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์
611301000155 นาย ธีรภัทร์ ทองแสง
611301000156 น.ส. สาธิยา จารุการ
611301000157 น.ส. พุทธชาด รัตนมนตรี
611301000158 นาย ณัฐปคัลภ์ อินทุรัตน์
611301000159 น.ส. พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
611301000160 น.ส. ภาวิณี บรรเทา
611301000161 นาย นพพร ไชยหาญ
611301000162 นาย ฐนิตพันธุ์ สังข์สุวรรณ
611301000163 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อภิรดี ชาญเขตรธรรม
611301000164 น.ส. ปวันรัตน์ เอื้อสถาพรกิจ
611301000165 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
611301000166 นาย ธนายุทธ อุ่นค า
611301000167 น.ส. ขวัญฤทัย ทองหนู
611301000168 นาย อรรถพล ศรีพรหม
611301000169 น.ส. ขนิษฐา ด้วงไพร
611301000170 นาย อธิวุฒิ บุญเมือง
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611301000171 น.ส. ศิรินทร เตชะปัน
611301000172 นาย ชินกร อินทรบุญสม
611301000173 นาย สัจจา เชยชม
611301000174 น.ส. พวงผกา เรือนเงิน
611301000175 น.ส. วราภรณ์ ปานพรม
611301000176 น.ส. กาญจน์สิตา  ชัยณรงค์
611301000177 นาย มฆวัต กัลปพฤก
611301000178 นาย สราวุธ ปรีดาศักด์ิ
611301000179 นาย วัชรินทร์ ทิพย์จ านงค์
611301000180 น.ส. อารียา กาหลง
611301000181 น.ส. ณัฐฐาพันธุ์ ต้ังศิริรัตนา
611301000182 นาย ดีน บูรณะพงศ์
611301000183 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิติยา ศรีคะระมะทันโต
611301000184 น.ส. สลิลดา พิศาลสุทธิกุล
611301000185 น.ส. มณฑินี กาญจนะวงศ์
611301000186 นาย ภูวริศ สุนทรนนท์
611301000187 น.ส. ฉัตรวดี สมิงรัมย์
611301000188 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
611301000189 นาย ปัญจพล กลัดทอง
611301000190 น.ส. นันทวัน อุตโรกุล
611301000191 น.ส. อัญญาณี นุ่มน้อย
611301000192 น.ส. สกุลกาญจน์ เทียมมนต์
611301000193 น.ส. สรารัตน์ สุระมณี
611301000194 น.ส. นิภาวัลย์ เคนค า
611301000195 น.ส. พิชศิญา พิมาน
611301000196 ส.ต.ต. เกรียงไกร สีหาทอง
611301000197 น.ส. จุราวรรณ มะปะเม
611301000198 น.ส. วรฉัตร กีรติวิโรจน์กุล
611301000199 นาย กิตติพงษ์ ชาติของตน
611301000200 น.ส. ศรัญญา นาคคชฤทธิ์
611301000201 นาย ศุภชัย เดชภิรัตนมงคล
611301000202 น.ส. จันทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์
611301000203 น.ส. วทันยา สุขเหมือน
611301000204 น.ส. จิรัชยา จิ้นสุริวงษ์
611301000205 นาย ศาสตร์ศิลป์ บูชากุล
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611301000206 นาย ธนพล ทอดสนิท
611301000207 นาย กฤชนพัต คล้ายวงศ์
611301000208 นาย ปริยกร จรรยาวิจิตร
611301000209 นาย ชญานนท์ ล้ีถาวรชัย
611301000210 น.ส. อันธิกา พลเสน
611301000211 นาย เจมส์ วิลเล่ียม ก้อดดาร์ด
611301000212 น.ส. สายฝน สุขเจริญ
611301000213 น.ส. หิรัญญา แก้วตุ่น
611301000214 น.ส. มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
611301000215 น.ส. ชาลินี เอี่ยมโอน
611301000216 น.ส. จุฑารัตน์ อุ่ยสันติวงศ์
611301000217 นาย เสฏฐวุฒิ คลังวิเชียร
611301000218 น.ส. พิชชานันท์ เสาวคนธ์
611301000219 น.ส. วัฒนาภรณ์ ยั่งยืน
611301000220 นาย ธัญวิสิษฐ์ ศรแก้ว
611301000221 น.ส. ณัฐหทัย ประไวย์
611301000222 น.ส. พรนพิน คันธาเวช
611301000223 น.ส. ศรัญญา ศรีสร้างทอง
611301000224 น.ส. อภิรดี วงค์จันดี
611301000225 น.ส. ขวัญชนก เนาวรัตน์
611301000226 นาย กมลภพ บุญมา
611301000227 น.ส. ระพีพรรณ บุญธรรม
611301000228 น.ส. สุพัตรา ค าภา
611301000229 น.ส. ชณินนาท ศิลาวงษ์
611301000230 น.ส. วิลัยพร แก้วตา
611301000231 นาย นิรุต สมันกิจ
611301000232 น.ส. สุกัญญา งามข า
611301000233 น.ส. ภาณินลักษณ์ ลลิตาเศรษฐ์
611301000234 น.ส. อัจฉริยา ทัดเทียม
611301000235 นาย กุลศิกร ไกรวิมล
611301000236 น.ส. ศุทธาสิณี จันทมาลา
611301000237 นาย สิทธิพงษ์ มีนะโตรี
611301000238 ว่าที ่ร.ต.หญิง อรอนงค์ จันทแจ่ม
611301000239 น.ส. ศรัญญา อุปรีที
611301000240 น.ส. กรกนก ต้ิวต้ง
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611301000241 นาย ภานุวัฒน์ สุขใส
611301000242 น.ส. ศุภร สุธรรม
611301000243 น.ส. เกษจรินทร์ ไชยมนตรี 
611301000244 น.ส. ภัคจิรา พรหมแทนสุด
611301000245 นาย ณัช ชลายนนาวิน
611301000246 น.ส. ณัฐริกา วงค์สวัสด์ิ
611301000247 นาย ทวิช บัวภา
611301000248 น.ส. ธันย์ชนก ภูร่ะย้า
611301000249 น.ส. ชนนิกานต์ อ่อนเกตุพล
611301000250 นาย อานันท์ ชาญเลิศชัยกุล
611301000251 นาย ธวมรพงศ์ ศุภรัตน์
611301000252 นาย แท่งทอง สุขไกร
611301000253 นาย ปัญจพล โคสะพละกิจ
611301000254 นาย อรรคพล สองเมือง
611301000255 น.ส. กัญญณัฐณ์ ทองอร
611301000256 น.ส. ณัฐธีรยา วิชกิจ
611301000257 น.ส. พนิดา อาจภักดี
611301000258 น.ส. สิริยา ภูตาสืบ
611301000259 นาย ธรรมธร เกษตรธรรม
611301000260 นาย ทนงศักด์ิ นกแก้ว
611301000261 น.ส. วรัญญาณัฐ แดงเกาะโพธิ์
611301000262 น.ส. สุดารัตน์ ธรรมจักร์
611301000263 นาย ณัฐพงษ์ ชูคันหอม
611301000264 น.ส. วาสนา ช้อนรัมย์
611301000265 น.ส. สิตา แก้วสังข์
611301000266 น.ส. มาลัยวรรณ พงษ์กระฉัตร
611301000267 น.ส. ปัทวิกา เขตอนันต์
611301000268 น.ส. ปิยะนาต อังกินันทน์
611301000269 น.ส. มนัสนันท์ สมบัติมี
611301000270 น.ส. เกวลิน รุกขพันธุ์
611301000271 น.ส. เข็มนิกา เรือแก้ว
611301000272 น.ส. นิธิวรรณ ศรีวิเชียร
611301000273 น.ส. ชิดชนก บุญทัน
611301000274 น.ส. รจนา พรมพันธุ์
611301000275 นาย ขจรพัฒน์ ปทุมลักษณ์
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611301000276 น.ส. คัทรียา เทพวงค์
611301000277 น.ส. อิสราภรณ์ สุวรรณค า
611301000278 น.ส. รัตนาภรณ์ โสภาค
611301000279 น.ส. กัญญารัตน์ สุขปุณพันธ์
611301000280 น.ส. เนตรนภา อ่อนรุ้ที่
611301000281 น.ส. กมลทิพย์ บุญมีผล
611301000282 นาย อิทธิสิทธิ์ อมฤตศักด์ิสิทธิ์
611301000283 น.ส. วีรวรรณ ปัญญาแก้ว
611301000284 น.ส. ฤทัยการต์ สายโรจน์พันธ์
611301000285 น.ส. วริศรา บุญศิริ
611301000286 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา
611301000287 น.ส. ณภัทร อังสุหัส
611301000288 น.ส. เบญญทิพย์ คงทอง
611301000289 น.ส. ศิรินาฎ รัตนพันธ์
611301000290 น.ส. ปวิชญา สุภัทรประทีป
611301000291 นาย ก้องพิศุทธิ์ ธรฤทธิ์
611301000292 น.ส. ปภัสชาดา จันทร์สด
611301000293 นาย ธนพล สวัสด์ิวงษ์
611301000294 นาย บุญชัย บ าเพ็ญทาน
611301000295 น.ส. นันทิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
611301000296 นาย จิตบุณย์ จันทร์รัศมีวิไล
611301000297 น.ส. ลลิล สกุลวรรณวงศ์
611301000298 น.ส. กิตติยา ศรีอ าพล
611301000299 นาย พิพัฒน์ นุดล
611301000300 นาย พศิน ถนอมวงศ์
611301000301 น.ส. นริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์
611301000302 น.ส. ฤทัยชนก เนียมวดี
611301000303 น.ส. ศรินทร์รัตน์ แสงทอง
611301000304 นาย อดิศักด์ิ สุริกัน
611301000305 น.ส. ธนัชชา พุธเพ็ง
611301000306 นาย โกติยา บุตตะสีลา
611301000307 น.ส. ศิวพร ยอดค า
611301000308 นาย อดิไท พจน์จ าเนียร
611301000309 น.ส. ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติ
611301000310 นาย เทอด ทนทาน
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611301000311 น.ส. สุพรรษา ค าดี
611301000312 นาย ทวีศักด์ิ ทองมูล
611301000313 น.ส. สุกันยา อุดต๊ิบ
611301000314 นาย ธนิกกุล เชิดชูวิภาส
611301000315 น.ส. ลัดดาวัลย์ ญาณโยธิน
611301000316 น.ส. ธัญนิตย์ ชื่นดวง
611301000317 น.ส. ณัฏฐพัชร บัวงาม
611301000318 นาย คุณานันต์ มทุกันต์
611301000319 นาง อารีวรรณ ร่างเล็ก
611301000320 น.ส. ชโรธรณ์ ยางธิสาร
611301000321 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
611301000322 น.ส. นัจกร อิสสภาพ
611301000323 น.ส. จิรัญญา สุภาพ
611301000324 น.ส. อนันตญา สุขพิทักษ์
611301000325 นาย สุรวินย์ กัวสงฆ์
611301000326 น.ส. ธัญชนก ศิรอักษร
611301000327 น.ส. พุทธชาด นิลสนธิ์
611301000328 น.ส. ภัททนันท์ ปิน่สวัสด์ิ
611301000329 น.ส. พัชราภรณ์ เกตศักด์ิ
611301000330 นาย คุณนิธิ สุวรรณถาวร
611301000331 น.ส. เบญจมาศ แจ่มมณี
611301000332 น.ส. ณิชกมล สุริยะ
611301000333 นาย ธีรศักด์ิ รัตนวิชัย
611301000334 น.ส. โชติกา กิตติคุณ
611301000335 นาย ธีรศักด์ิ ตาโท้
611301000336 น.ส. วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
611301000337 น.ส. กัลยา แสงเขียว
611301000338 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
611301000339 น.ส. กฤตรัตน์ บัวพันธ์
611301000340 น.ส. ธันยธรณ์ การสมทบ
611301000341 นาย เกียรติศักด์ิ สร้อยละเอียด
611301000342 น.ส. เสาวนีย์ เรืองเดช
611301000343 น.ส. เสาวลักษณ์ เรืองเดช
611301000344 นาย เฉลิมพล ศรีสุข
611301000345 น.ส. เสาวลักษณ์ ไกรทอง
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611301000346 น.ส. พิมพ์ชนก ภูดินดง
611301000347 นาย มนชัย ใจชื่น
611301000348 น.ส. อรอนงค์ อุมา
611301000349 น.ส. พิชญา มณีนิล
611301000350 ว่าทีร้่อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เห็มอ่อน
611301000351 นาย วิทวัส สารเศวต
611301000352 น.ส. ญาดา หมันนาเกลือ
611301000353 น.ส. สรินตา ร่าหมาน
611301000354 นาย กฤตภาส ซ้ิมไพศาล
611301000355 น.ส. อันธิกา รูปใหญ่
611301000356 น.ส. พัชรินทร์ ไชยรบ
611301000357 น.ส. จิราวรรณ มากเขียว
611301000358 น.ส. ฐิติพร กายละออง
611301000359 นาย สิรวิชญ์ อุนทรีจันทร์
611301000360 น.ส. กอกนก ขวัญใจ
611301000361 น.ส. ศิรินทิพย์ ขจรสุขศิริ
611301000362 นาย สิทธิชัย แดนนารินทร์
611301000363 น.ส. กานต์ธีรา กล่อมแสง
611301000364 น.ส. พานิชย์ ช านิยันต์
611301000365 นาย จิรายุส จันทนากร
611301000366 นาย พงศกร กุลรัตน์
611301000367 น.ส. สุดารัตน์ สุบรรณ์
611301000368 นาย ตติย แตงอ่อน
611301000369 น.ส. ลลิตภัทร พรมเสน
611301000370 น.ส. ณัฐภรณ์ ภูมิล าเนา
611301000371 น.ส. ชนิตรา พวงอินทร์
611301000372 นาย ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์
611301000373 น.ส. มารินทร์ กาญจนกุล
611301000374 นาย ภานุชา เกิดวัฒธรรม
611301000375 นาย เทพฤทธิ์ นิลก าแหง
611301000376 นาย วิชเญศ บัวโต
611301000377 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
611301000378 นาย สมัชญ์ เหลืองอร่าม
611301000379 น.ส. อาทิตยา แสนรักษ์
611301000380 น.ส. ชนิสรา นาทอง
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611301000381 น.ส. สุพรรษา ค าวัน
611301000382 น.ส. ศิริพร บานใจ
611301000383 นาย ฐิติกร อื๊อนุเคราะห์
611301000384 นาย วรรณธร ศรีจันทร์
611301000385 น.ส. น้ าทิพย์ ไม้สุวรรณกุล
611301000386 นาย บุญชนะ ไม้สุวรรณกุล
611301000387 น.ส. ธนาพร จงเสถียรธรรม
611301000388 นาย จักรพันธุ์ จักรทอง
611301000389 น.ส. สุวิมล พรหมยก
611301000390 น.ส. ทิพย์รัตน์ บุญทวีเลิศ
611301000391 น.ส. พนิสา โภควุฒิธ ารง
611301000392 น.ส. จิราภรณ์ ทองบ่อ
611301000393 นาย ชนากร บุญหนัก
611301000394 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนภรณ์ สีหะวงค์
611301000395 นาย กนกพิชญ์ ขาวสะอาด
611301000396 นาย วีรพล บุญญานุวัตร
611301000397 นาย จิรพัฒน์ เจตนา
611301000398 น.ส. พิชินาถ ทุน่ใจ
611301000399 นาย อภิรัตน์ อาทิตย์ทอง
611301000400 นาย โชคชัย พาณิชปฐมพงศ์
611301000401 นาย เอกเดชา ปัทมธนาวุฒิ
611301000402 น.ส. ทิพวัลย์ แซ่เอี๊ยะ
611301000403 น.ส. พรชนก ศูนย์จันทร์
611301000404 นาย นายภาณุพงศ์ โอ้โถง
611301000405 น.ส. มธุริน ทองบุญ
611301000406 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
611301000407 นาย ณภัทร รุจิเสถียร
611301000408 นาย วัชรพงศ์ ดีเหมาะ
611301000409 น.ส. วันวิสา เกตุทอง
611301000410 น.ส. ณัฐธพิมพ์ อยู่แย้ม
611301000411 น.ส. ศุภกานต์ ม้วนหนู
611301000412 น.ส. ดาวณี ไอศุริยวงศ์
611301000413 น.ส. ธนพร อินทกาญจน์
611301000414 นาย บุญญฤทธิ์ หลักทอง
611301000415 นาย โสพนธ์ เผ่ือนสัจจา
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611301000416 น.ส. กรองทอง ทวีสาร
611301000417 น.ส. จีรัฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
611301000418 น.ส. วรพิชชา ทามะนิตย์
611301000419 นาย พิชญวุฒิ หนูเจียม
611301000420 นาย ทัศน์พล ทองย่น
611301000421 น.ส. จริยาภรณ์ พงษ์ร่ืน
611301000422 นาย จิรวัฒน์ ไวกสิกร
611301000423 น.ส. ชญาธร ทวีทรัพย์
611301000424 น.ส. อัญชนา บุญผ่อง
611301000425 น.ส. พัทธ์ธีรา รัตนชัย
611301000426 นาย นิวัฒน์  ตรีมาส
611301000427 น.ส. ธีราพร ผ่องแผ้ว
611301000428 นาย สมเกียรติ นกเขียว
611301000429 นาย ภัทรกฤษฏิ์ ภูแ่ก้ว
611301000430 นาย เทพสิทธิ์ วงษ์ตาธรรม
611301000431 นาย พัฒนพงษ์  สุภะกะ
611301000432 น.ส. ศิริวรรณ จินตประสาท
611301000433 นาย ทศพร สกุลทรัพย์วัฒนา
611301000434 น.ส. กนกวรรณ พงศ์สวัสด์ิ
611301000435 น.ส. แพรวนภา อุดต๊ิบ
611301000436 น.ส. ปริญาพร ศรีแก้ว
611301000437 นาย สุรชัย ไวสูงเนิน
611301000438 น.ส. สุภาวดี อินแถลง
611301000439 น.ส. ชลันดา สมวงศ์
611301000440 นาย เสริมสุข เหลืองทองค า
611301000441 นาย ศักด์ิชัย พุกมาก
611301000442 น.ส. เมทิกา วิลาสรัตน์
611301000443 นาย สิทธิศักด์ิ มาสิงบุญ
611301000444 น.ส. พัชราภรณ์ นิยมสินธุ์
611301000445 นาย ศุภฤกษ์ พุม่ไม้
611301000446 นาย พงศธร โลหะการ
611301000447 น.ส. พิชญาภา ศิริกุล
611301000448 นาย จักราวุธ รักษาพล
611301000449 นาย กฤดิณรงค์ ภูชูธรรม
611301000450 น.ส. อภิญญา ประมาพันธ์
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611301000451 นาย นฤชิต สงแสง
611301000452 น.ส. เอมมิกา พะคะม่า
611301000453 น.ส. ณภัทร พูลประสงค์
611301000454 น.ส. พัชณี หารกุดเลาะ
611301000455 น.ส. ผณิตา เพชรกาฬ
611301000456 นาย ชินโชติ ธาตุไพบูลย์
611301000457 น.ส. ประถมาภรณ์ นรสิงห์
611301000458 นาย กันตพงศ์ ช่วยรักษ์
611301000459 น.ส. พรวนา ทองศิริกุล
611301000460 น.ส. ธชวรรณ คดีโลก
611301000461 น.ส. ชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์
611301000462 น.ส. ณิรดา ศรีสุชาติ
611301000463 นาย พีระพงษ์ คังคะโน
611301000464 นาย รุ่งเรือง ลาภรุ่งเรือง
611301000465 นาย พิษณุ  สุดก้องไพร
611301000466 น.ส. พลอยไพลิน เมืองแก้ว
611301000467 น.ส. นภัสสร ด้วงแป้น
611301000468 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
611301000469 น.ส. สุภิญญา วชิรวัฒก์
611301000470 น.ส. กฤษณ์ธีรา ค าแหง
611301000471 น.ส. พิมพร สีบุตรา
611301000472 นาย พงศ์ภัค เจนวัฒนวิทย์
611301000473 นาย โชติระวี ต าหนิดี
611301000474 น.ส. จันทร์จิรา บุญขาว
611301000475 นาย ธนกนก กล่ินสวาทหอม
611301000476 นาย ชัชพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
611301000477 น.ส. สกุณา พันเลิศจ านรรจ์
611301000478 น.ส. กมลพร ฉายโช้น
611301000479 น.ส. ศศิประภา แก้วพิมาย
611301000480 นาย สุรศักด์ิ ส าเภาสงฆ์
611301000481 น.ส. นภัสสร ลอยลาวัลย์
611301000482 น.ส. พรอุมา ยอดประเสริฐ
611301000483 นาย ชัชดล ยอดประเสริฐ
611301000484 นาย ภูมิภัทร์ แพทวีทรัพย์
611301000485 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกัญญา ทองบ่อ
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611301000486 น.ส. ศศิวรรณ เปล่ียนประเสริฐ
611301000487 น.ส. กนกวรรณ อุ่นใหม่
611301000488 น.ส. อภิวันท์ จันทร์นี
611301000489 น.ส. ภิศิยา สมวงศ์ใหญ่
611301000490 น.ส. สรัญญา จงเอื้อนกลาง
611301000491 น.ส. ศุภาพิชญ์ เชยขุนทด
611301000492 น.ส. พัชราภรณ์ วงค์ใจค า
611301000493 น.ส. ชฎากรณ์ ทรายหมอ
611301000494 น.ส. ปรีดา ณะนุ้ย
611301000495 น.ส. นันท์นภัส ทองวาว
611301000496 นาย แชมป์ กองสุข
611301000497 นาย ธนกฤต อินทร์เกตุ
611301000498 น.ส. ธนิดา พานเมือง
611301000499 น.ส. รัชนีภรณ์ ปังเส็ง
611301000500 น.ส. อภัสรา พันดี
611301000501 น.ส. วริสรา ห่อเย็น
611301000502 น.ส. ศิวพร ต๊ิตาวงศ์
611301000503 นาย พนพงศ์ คชพล
611301000504 น.ส. สุพิชชา ตุ้มสวัสด์ิ
611301000505 นาย ไชยภัทร ต้องต่อวงศ์
611301000506 น.ส. ญานิกา ศิริมังคละ
611301000507 นาย ธีระศักด์ิ ผอมแก้ว
611301000508 น.ส. จุฑาทิพย์ โทพิลา
611301000509 น.ส. อัจฉรา ยกเชื้อ
611301000510 น.ส. นันธิยา ชุ่มเย็น
611301000511 น.ส. รัตนาภรณ์ อุปสิทธิ์
611301000512 น.ส. เสาวพา ศิริพิศาลกุล
611301000513 นาย บูชิต เจตนา
611301000514 นาย อาทิตย์ กองเงิน
611301000515 นาย โรจนินทร์ ภูวสุริยนิธิโชติ
611301000516 นาย สุรเทพ ภิรมย์ไกรภักด์ิ
611301000517 นาย ทีฆทัสน์ ศรีทอง
611301000518 น.ส. ปัทมนันท์ อ่อนค า
611301000519 นาย ปัญญพนต์ ชูเกตุ
611301000520 นาย ฤทธิชัย เกิดแก้ว
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611301000521 นาย ณัฐพัชร์ ใจศิริ
611301000522 น.ส. อภิตญา ดีศีลรักษ์
611301000523 น.ส. จตุพร อัปมระกา
611301000524 น.ส. ศุจินทรา ดีสม
611301000525 น.ส. ชุติมา ขุนประจวบ
611301000526 น.ส. ฐภัทรษร หูกขุนทด
611301000527 นาย เดชากิต ปิลันธนดิลก
611301000528 นาย นายภาสกร อนันต์สุขเสรี
611301000529 น.ส. ฐิติวัลค์ุ ฤทธิสิน
611301000530 น.ส. อรทัย ทวีบุรุษ
611301000531 น.ส. นพมาส สารพัฒน์
611301000532 น.ส. เจษฎี วงศ์ศรีทา
611301000533 น.ส. หทัยกุล ลุนทอ
611301000534 นาย ชนก? ขันธวิชัย
611301000535 นาย สหจร สังขสุจิต
611301000536 น.ส. อัจฉราภรณ์ เจริญสิน
611301000537 นาย พงศกร เจริญสิน
611301000538 นาย วิศรุต สิงห์ทอง
611301000539 น.ส. จิราภรณ์ แก้วสีสด
611301000540 นาย ศุภกร บุญสนิท
611301000541 นาย อิทธิพัทธ์ ช่วยเกล้ียง
611301000542 น.ส. ศิริวิมล พิมพ์โคตร
611301000543 นาย วินัย ต๊ิบสาร
611301000544 น.ส. นภัสวรรณ เดชอุดม
611301000545 นาย ธีนพัฒน์ ขิงเขียว
611301000546 นาย พีรพงษ์ เจ้หนูด้วง
611301000547 น.ส. จงกลณี อุดมกาญจน์
611301000548 นาย วิทวัส กล้วยดี
611301000549 นาย ก้องเกียรติ บุญศรี
611301000550 น.ส. นิลาวรรณ กดอยู่
611301000551 น.ส. สุริวัสสา พงษ์หิรัญสุธี
611301000552 น.ส. รัชนีกร ภัยแคล้ว
611301000553 นาย ณฐกร ศรีสังข์
611301000554 น.ส. พรรณธร พุม่อ าไพ
611301000555 น.ส. สุวรรณี ภิรมย์พลัด
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611301000556 น.ส. รสสุคนธ์ กล่ินสุคนธ์
611301000557 นาย ธีระ สมานมิตร
611301000558 นาย วัชระ จ าเรียงขวัญ
611301000559 น.ส. อัสญาณี พิมพ์เถื่อน
611301000560 น.ส. สุธิสา ทองดี
611301000561 น.ส. นันท์นภัส สังวร
611301000562 น.ส. ขรินทร์ทิพย์ บุญเจือ
611301000563 น.ส. สุภรัมภา หวังเจริญทรัพย์
611301000564 น.ส. ณริศรา นิยมราช
611301000565 นาย ณัฐดนัย ศุษิลวรณ์
611301000566 นาย พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
611301000567 นาย อาทิตย์ จังโกฏิ
611301000568 น.ส. สุดารัตน์ สิงห์ชุมพร
611301000569 น.ส. กาญจนา โฉมวัฒนา
611301000570 น.ส. ธนาภรณ์ บัวงาม
611301000571 น.ส. กชมา อุดมศิลป์
611301000572 นาย อนุสรณ์ หนูนารถ
611301000573 น.ส. ปิน่กมล ศรีบาล
611301000574 นาย โสภณัฐ อรุณบรรพต
611301000575 น.ส. ขวัญตา ทองงาม
611301000576 น.ส. พรพิมา ขาวมะเริง
611301000577 น.ส. พิจิตรา ตรันเจริญ
611301000578 นาย จิณณวัตร ด่านศรีชาญชัย
611301000579 นาย นิรัติศัย หิรัญรักษ์
611301000580 น.ส. ธรินทร์ญา จันทร์ศรีนวล
611301000581 น.ส. จิตราภรณ์ ทรัพย์สิน
611301000582 นาย ธนพันธุ์ ฉิมเรือง
611301000583 นาย ธนพงศ์ ฉิมเรือง
611301000584 น.ส. ธัญทิพย์ ปิณฑยา
611301000585 น.ส. พัชนี ไพสาร
611301000586 น.ส. สิรินทร์ รวมครบุรี
611301000587 นาย วิสิทธิ์ นุ่นงาม
611301000588 น.ส. อุษณีย์ ศิริพัฒนพาณิชย์
611301000589 นาย กฤษดา ดวงเสนา
611301000590 นาย ยุทธพล ศรีส่งทรัพย์
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611301000591 นาย สราวุธ บุษดางาม
611301000592 น.ส. อุษา แก้วอัศดร
611301000593 น.ส. ฐิติรัตน์ พุกปราง
611301000594 น.ส. บุษบา มะทะกอง
611301000595 นาย โยธิน สิทธิฤทธิ์
611301000596 นาย พลวัต มัควัลย์
611301000597 นาย ภัทธวิช อินทศรี
611301000598 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
611301000599 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
611301000600 น.ส. กัลยวีร์ ธนาพรวราพงศ์
611301000601 นาย สุระ เชื้อสมัน
611301000602 น.ส. นันทนา อริยจินดา
611301000603 น.ส. ทองนพเก้า ปินใจ
611301000604 นาย ศรัณย์ พรหมอินทร์
611301000605 นาย ชลธิศ ทองเมือง
611301000606 นาย ชาตา ขาวข า
611301000607 น.ส. วราลักษณ์ แก้วสุพรรณ
611301000608 นาย สุทธากร มณฑา
611301000609 นาย พิชาธร เสาวนีย์พิทักษ์
611301000610 น.ส. นิฟาราห์ฮานา เปาะอาเดะ
611301000611 น.ส. ชฎารัตน์ อุ่นอบ
611301000612 นาย พงษ์พัฒน์ ผันอากาศ
611301000613 น.ส. กุลนิษฐ์ ทองศุภโชค
611301000614 น.ส. วนิดา ศรีแสงทรัพย์
611301000615 นาย อุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์
611301000616 น.ส. อุมาพร แก้วลาด
611301000617 น.ส. วชิรญา สุขเอก
611301000618 นาย หัสนัยน์ ยืนนาน
611301000619 น.ส. จิตรัมภา กรแก้ว
611301000620 น.ส. ณัฐพร บัวสุวรรณ
611301000621 น.ส. มาริสา สุวรรณดี
611301000622 น.ส. ทักษพร เอียดเพชร
611301000623 นาย กฤตณัฐ สุธาวา
611301000624 นาย ชัยณัฐ มีมะแม
611301000625 น.ส. ผุสดี สุวรรณโชติ
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611301000626 นาย ฐานันท์ จุ้ยช่วย
611301000627 น.ส. พีรชา รอดทอง
611301000628 น.ส. พนิดา สมัยภักดี
611301000629 น.ส. จิราพร สุดจันทร์
611301000630 น.ส. ชนาภัทร แต่งเกล้ียง
611301000631 น.ส. อิสษญาภัทร์ จิตรอด
611301000632 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์
611301000633 นาย ปิยะพงษ์ วานิช
611301000634 น.ส. สุภาวดี สีกะมุท
611301000635 น.ส. เครือวัลย์ ศรีอนันต์
611301000636 นาย ศุภชัย ข าเปรม
611301000637 น.ส. นรีกานต์ มากูลต๊ะ
611301000638 น.ส. ดุจฤดี จงรัตน์
611301000639 น.ส. สุชาดา ใจร่ืน
611301000640 น.ส. วันดี พละศึก
611301000641 นาย กิตติพงศ์ เกิดผล
611301000642 นาย เมธี ต่ายอ้น
611301000643 น.ส. รุ่งนภา ส่วงเมา
611301000644 นาย  อานนท์ ข าสุวรรณ
611301000645 น.ส. ศศิธร ทองศรี
611301000646 น.ส. ทิพยนันต์ อ่อนสุด
611301000647 น.ส. มุทิตา ค าเชิด
611301000648 น.ส. พรพิมล ศศิฉาย
611301000649 น.ส. สรินยา ค ามูลอินทร์
611301000650 น.ส. คมัชฌา เติมลาภ
611301000651 น.ส. วริศรา ปัณฑะโชติ
611301000652 นาย นิธิพล วิไลรัตน์
611301000653 นาย พิเชษฐ นามโสม
611301000654 นาย ปรเมศว์ ศุภกิจกุล
611301000655 น.ส. ปริยากร ทิพอาศน์
611301000656 นาย กตัญญู ทาต่อย
611301000657 น.ส. ชนัญชิดา ศรีสุข
611301000658 น.ส. สุกัญญา กล่ินสุคนธ์
611301000659 น.ส. นัฐพร วงลคร
611301000660 น.ส. พิมพ์ชนก ธรรมหมื่นยอง
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611301000661 นาย วรากร บุญมณี
611301000662 น.ส. วารี แก้วก าเนิด
611301000663 น.ส. พีชฌาภรณ์ ทะตัน
611301000664 นาย วีระชัย วันค า
611301000665 นาง รณิดา น้อยวงศ์
611301000666 น.ส. ชณาภัทร ประพันธ์
611301000667 น.ส. เสาวคนธ์ สุขฉนวน
611301000668 น.ส. ทัศนีย์ สุขฉนวน
611301000669 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีแพงมน
611301000670 นาย ภาณุวัฒน์ หมุกแก้ว
611301000671 น.ส. พัชริดา อ่ าบุญ
611301000672 น.ส. ณัฎฐณิชา พละระวีพงศ์
611301000673 น.ส. สุปราณี ลาดสาวแห
611301000674 น.ส. ตรีวิภา ชัยชนะ
611301000675 น.ส. นันทัชพร วิทยานุเคราะห์
611301000676 นาย สุขสันต์ สิงห์ลา
611301000677 น.ส. ชนัญชิดา ไชยสถาน
611301000678 นาย กิตต์ิธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง
611301000679 น.ส. ประภาพร จันทะนิล
611301000680 น.ส. สิรีธร จ าปีเจริญสุข
611301000681 น.ส.  ิอนุชษรา สารสุข
611301000682 นาย ฉัตรจักร ดีพร้อม
611301000683 น.ส. กมลชนก แดงสวัสด์ิ
611301000684 นาย นพพร เมืองนาค
611301000685 นาย ณฐจร กอนวงษ์
611301000686 น.ส. อิศราภรณ์ สันมณีวรรณ
611301000687 น.ส. กัญภร แก้วเสน่หา
611301000688 น.ส. ผกามาศ ชัยภูมิ
611301000689 นาย เบญจพล ชวลิต
611301000690 น.ส. ณัฐพันธุ์ อรรถกมล
611301000691 นาย อภิวัฒน์ วรรณโรจน์
611301000692 น.ส. พรรณนิภา ปราบปราม
611301000693 นาย กษิดิศ อักกะมานัง
611301000694 นาย ผดุงพงศ์ เทือกจันค า
611301000695 น.ส. อรทัย เรือนนา
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611301000696 นาย กมลเดช พรัมรัตนพงศ์
611301000697 น.ส. สิราวรรณ ชุมพาลี
611301000698 น.ส. รสรินทร์พร ฉัตรธนาวงศ์
611301000699 นาย ภูดิศรัฐ เกื้อทอง
611301000700 นาย ศราวุธ บุญปัน๋
611301000701 นาย นรุตม์ พัฒนไพศาลชัย
611301000702 น.ส. ศิริลักษณ์ ประสาร
611301000703 นาย พชร คณะวรรณ์
611301000704 น.ส. อริศรา ฤทธากรณ์
611301000705 นาย พิพัฒน์พงค์ หนูทองแก้ว
611301000706 นาย วธัญญู ยศกลาง
611301000707 น.ส. วาทินี เมฆวิมล
611301000708 น.ส. สุวนันท์ ชัยวงค์
611301000709 นาย ธนกฤต ใจกระจ่าง
611301000710 น.ส. วีนัสนันท์ เกื้อลาย
611301000711 น.ส. ณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
611301000712 นาย นิคม บรเทิงใจ
611301000713 น.ส. ชลลดา วิชัยดิษฐ์
611301000714 นาย อภิพัท ชัยจีรธนา
611301000715 น.ส. รัตติยากร เทพประสิทธิ์
611301000716 น.ส. กัญญานันท์ พันธ์พิมาย
611301000717 ว่าทีร้่อยตรี ปัญญากร คงสกุล
611301000718 น.ส. สุภาพร จันทิชัย
611301000719 น.ส. ศุภรัตน์ แรมสว่าง
611301000720 นาย สัญเกียรติ มุ่งสันติ
611301000721 น.ส. ธนาภรณ์ อ่อนรักษา
611301000722 นาย อมร นนพิทักษ์
611301000723 น.ส. วณิตา ศรีซุย
611301000724 น.ส. ปภาวี แสงประดับ
611301000725 น.ส. นวิยา พลายมี
611301000726 น.ส. ฐาปนี ไชยณรงค์
611301000727 น.ส. ลาวัลย์ มาสะระ
611301000728 นาย ธีรธร ล้ิมจุติธรรม
611301000729 น.ส. วิภา สิมาวัน
611301000730 น.ส. นิชาภา ใจมูลมั่ง
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611301000731 นาง ประภาวรินทร์ พรหมทอง
611301000732 น.ส. เวนิการ์ ธงชัยเลิศ
611301000733 น.ส. ลลิตา กล่ าเจริญ
611301000734 นาย อนิรุจน์ กายพันธ์
611301000735 นาย ไพสิฐ เศษคง
611301000736 น.ส. เบญจวรรณ มูสิการักษ์
611301000737 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
611301000738 นาย ปัณณพัฒน์ เสน่หา
611301000739 นาย ณัฐดนัย แย้มทับ
611301000740 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาชาติ
611301000741 น.ส. อรชุมา ธรรมกามี
611301000742 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
611301000743 นาย อาทิตย์ กล่ินบัวแก้ว
611301000744 น.ส. ณัฐธิดา สัตย์ซ่ือ
611301000745 น.ส. ดลนภา โพธาธรรม
611301000746 นาย ฉัตรดนัย พรหมมิ
611301000747 น.ส. ไพลิน พวงแก้ว
611301000748 น.ส. รุจิรา  มะลิหอม
611301000749 นาย พัฒนโชติ เหมือนคิด
611301000750 น.ส. ศิริรัตน์ คงทวีทรัพย์
611301000751 น.ส. รจนา มาตรักษ์
611301000752 นาย วรเดช กอนวงษ์
611301000753 น.ส. รุ่งนภา ต้ังมั่น
611301000754 น.ส. จิตรินทร์ นิลวิเชียร
611301000755 นาย ส่องแสง บุญสา
611301000756 น.ส. อัญชนา เรืองสุวรรณ
611301000757 น.ส. เกศวดี เบญจวงศ์
611301000758 น.ส. คันฉาย วงษ์สุวรรณ
611301000759 นาย ภาณุพงศ์ เพลาข า
611301000760 น.ส. สุนิดา จันทร์เต็ม
611301000761 น.ส. กิติยา สามนคร
611301000762 น.ส. กันตา สามนคร
611301000763 นาย วัฒนศักด์ิ สุรสอน
611301000764 นาย ธนพัชร์ ก าเงิน
611301000765 น.ส. ณัฏฐณิชา เลขบวรวงศ์
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611301000766 น.ส. พิญญานิศร์ จันทร์หอม
611301000767 น.ส. สิริโสภา สุภาโอษฐ์
611301000768 นาง วิลาสินี บุญมาก
611301000769 นาย ธีรภัทร แก้วสุก
611301000770 น.ส. สิริพัชร ตันหราพันธุ์
611301000771 น.ส. อารยา สุรมณี
611301000772 น.ส. พนัชกร ณ ระนอง
611301000773 ว่าทีร้่อยตรี อนิรุทธ์ จงบัว
611301000774 น.ส. นฤนาท มะเรืองศูนย์
611301000775 น.ส. โชติรส ณภัทรตระกูล
611301000776 นาย วรวรรธน์ ปัดทุม
611301000777 น.ส. อริยพร อริยสุนทร
611301000778 นาย คงพัฒน์ ใจหมั้น
611301000779 นาย อาชว์พฤทธ์ ไชยสุข
611301000780 น.ส. กนกรัตน์ ไกรรักษ์
611301000781 น.ส. สิริพรรณ ศรีประดิษฐ
611301000782 ว่าทีร้่อยตรี อิสระ การะเกตุ
611301000783 น.ส. นารีรัตน์ คะกะเนปะ
611301000784 น.ส. สนธยา บุญเจริญกิจ
611301000785 นาย ยุทธนา คงสุจริต
611301000786 นาย ณัฐวุฒิ อุทัยเลิศ
611301000787 น.ส. ภัทราภรณ์ อุตรา
611301000788 น.ส. ประภากร กัลยาวงศ์
611301000789 นาย ทวีสันต์ มากุลวงษ์
611301000790 น.ส. ศศิวิไล ศรีวิไล
611301000791 นาย ปรเมษฐ์ บุญเรือง
611301000792 นาย ธนทัศน์ สวัสด์ิมงคล
611301000793 น.ส. ชฎาภัทร์ นกขุนทอง
611301000794 ว่าทีร้่อยตรี อนุชา กรรมแต่ง
611301000795 น.ส. ธัญญาภรณ์ พิเคราะห์
611301000796 น.ส. วรวรรณ ตราชู
611301000797 นาย สมบูรณ์ นามสุข
611301000798 นาย จาฏุพัจน์ คงวัฒน์
611301000799 นาย อภัย เอื้อสุนทร
611301000800 น.ส. จารุวรรณ สุวรรณมา
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611301000801 นาย กัณฑ์เอนก เพ็งหนู
611301000802 น.ส. เยาวลักษณ์ สินบุญรอด
611301000803 นาย สุรศักด์ิ บุญทอง
611301000804 น.ส. สุปราณี เอกอุ
611301000805 นาย ฤทธิรงค์ ชัยชนะ
611301000806 น.ส. ธนัชชา นิลวรรณ์
611301000807 น.ส. จิรัฏฐ์ สายนาค
611301000808 นาย สุพล กัญญาบุญ
611301000809 น.ส. มนทิรา บัณฑิตต้นสกุล
611301000810 น.ส. ธัญญ์รวี จันเเก้วเกิด
611301000811 นาย นันทชัย หนูคง
611301000812 น.ส. สไบทิพย์ บุญสงวน
611301000813 น.ส. จิราภรณ์ รุ่งขาว
611301000814 นาย สรายุทธ รอดศรีนาค
611301000815 น.ส. ฐิติชญาณ์ เกตุสุรินทร์
611301000816 น.ส. นรินทร์ภัค เกตุสุรินทร์
611301000817 น.ส. ธัญรดา สุวรรณศีลศักด์ิ
611301000818 น.ส. จุฑารักษ์ ทองสีนวล
611301000819 นาย ภูมิ พฤฒิสาร
611301000820 น.ส. มุกระวี นิลคช
611301000821 น.ส. ปิย์ญาพร กิวสันเทีย๊ะ
611301000822 น.ส. ปัทมา พรหมจันทร์
611301000823 น.ส. มัลลิกา เทพเสน
611301000824 น.ส. ปลายฟ้า โตศักด์ิสิทธิ์
611301000825 น.ส. โชติกา ชุมศรี
611301000826 น.ส. อมลวรรณ สุขสมัย
611301000827 นาย สุขพัฒน์ พิสุทธิศิ์ลป์ 
611301000828 นาย สมพงษ์ ใจตรง
611301000829 นาย ปพน บุญยศ
611301000830 น.ส. สิริวัล เวียงสมุทร
611301000831 นาย โรสรัน จินเดหวา
611301000832 น.ส. ศศิรัศมิ์ พรเพียรวิชา
611301000833 น.ส. โยธกา  กระแสเทพ
611301000834 นาย สิทธิพงษ์ กังวาลไกล
611301000835 ว่าทีร้่อยตรี จิรวัชร์ อุตมวุฒิก าจร
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611301000836 น.ส. นันทิภัคค์ พูนทวีธีรฤทธิ์
611301000837 นาย ไพรัตน์ สิริเบญจวรรณ
611301000838 นาย ศภากร นันทเกษม
611301000839 น.ส. พรทิพย์ เทพมงคล
611301000840 น.ส. รันฒ์ติกร เทพพรรณรงค์
611301000841 นาย สุวิจักขณ์ มารยาท
611301000842 น.ส. ศศิกานต์ ศรีอินทร์
611301000843 นาย ปริญธัช สินภิบาล
611301000844 น.ส. กรณัฐรัชต์ อัยยะวรากูล
611301000845 น.ส. ธัชพรรณ บัวจันอัด
611301000846 น.ส. ธรรมภัสส์ ปัญญาประดิษฐ์
611301000847 น.ส. สุภารัตน์ พลธานี
611301000848 น.ส. จิระนันท์ ทะนุพันธ์
611301000849 นาย เพชรรัตน์ รุ่งเรือง
611301000850 นาย เศรษฐ์ ธรรมพิทักษ์
611301000851 นาย อภินันท์ สะมะทอง
611301000852 น.ส. เชาวนี อารีย์เอื้อ
611301000853 น.ส. จิดาภา พลเรียงโพน
611301000854 นาย วิทวัส เพชรกาฬ
611301000855 น.ส. เกษราภรณ์ แช่มชื่น
611301000856 น.ส. รัตนาวดี ฤทธิเ์พชร
611301000857 น.ส. อภิสรา โกฏิกุล
611301000858 น.ส. สายสุณีย์ รักษานนท์
611301000859 น.ส. สมฤทัย ยุทธภัณฑ์บริภาร
611301000860 นาย สหภาพ มีชัย
611301000861 น.ส. แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
611301000862 น.ส. ซอลีฮะ โต๊ะป๊ะ
611301000863 นาย วิชิตพงศ์ เกื้อกูล
611301000864 น.ส. อโณทัย พูนแก้ว
611301000865 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อลิษา ผจญอริพ่าย
611301000866 น.ส. ทัศนาวรรณ ญาติสูงเนิน
611301000867 น.ส. ธิดารัตน์ แขมโค้ง
611301000868 น.ส. กรรณิการ์ พรหมสิทธิ์
611301000869 น.ส. ภาณุมาศ บุตตะกุล
611301000870 นาย เจษฎา คู่แก้ว
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611301000871 น.ส. อังคณา มะเด่ือ
611301000872 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค
611301000873 นาย กิตติศักด์ิ มาสวัสด์ิ
611301000874 น.ส. ชนิตา สมภักดี
611301000875 น.ส. ดวงหทัย อุ่นค าภา
611301000876 น.ส. อรรถพร ใจยา
611301000877 นาย เกียรติพงษ์ ดาวเรือง
611301000878 นาย เสฎฐวุฒิ ผลปาน
611301000879 น.ส. อังคณา ค าภู
611301000880 น.ส. สุภาพร อาจภักดี
611301000881 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
611301000882 น.ส. กมลทิพย์ ทองทิพย์
611301000883 นาย ธนพงษ์ วงศ์เสรี
611301000884 น.ส. กิ่งแก้ว แสนธรรมมา
611301000885 นาย พงศกร สังฆพันธ์
611301000886 นาย คงฤทธิ์ สามสี
611301000887 ว่าทีร้่อยตรี ปวัตน์ ทวีศักด์ิ
611301000888 น.ส. ปริชาติ สงช่วย
611301000889 น.ส. ศุภลักษณ์ อ่อนบาง
611301000890 น.ส. ชะเอม สีม่วง
611301000891 นาย เจษฎา เพ็งหนู
611301000892 น.ส. สริยา โมรา
611301000893 น.ส. ปิยชาติ นิ่ม
611301000894 น.ส. รุ่งทิวา นวลศรี
611301000895 นาย อาณัต เก็มเบ็ญหมาด
611301000896 นาย อธิวัชร ศรีใจมั่น
611301000897 น.ส. โศรดา เทียนทอง
611301000898 น.ส. สุธิดา อินโตนด
611301000899 น.ส. เลิศกัลยา แก้วมงคล
611301000900 นาย ภัทรวัฒน์ ฝ้ายขาว
611301000901 นาย สิรนิต อนุวงศ์ศิลปชัย
611301000902 น.ส. โสภิดา พรหมสาย
611301000903 น.ส. ชิดชนก วงศ์แก้ว
611301000904 น.ส. ยลดา  สมานทอง
611301000905 น.ส. ธิดารัตน์ เถาตะกู
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611301000906 น.ส. หัสษณีย์ บุญกัน
611301000907 นาย นิติพงศ์ นกแพทย์
611301000908 นาย ฟายือรี อาแว
611301000909 นาย สุธี การสมดี
611301000910 นาย ธนโชติ แสนประเสริฐ
611301000911 นาย พิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์
611301000912 น.ส. ปาณิศา หล้าเชียงของ
611301000913 น.ส. ศุภารมย์ กรภัทร
611301000914 นาย อนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล
611301000915 น.ส. พชรดา ศรีวรกุล
611301000916 นาย นัฐพงษ์ ปุริมะเต
611301000917 นาย เอกพันธ์ บุรกรณ์
611301000918 นาย ลมบน เหมพงศ์พันธุ์
611301000919 น.ส. ศุภานัน แก้วมรกต
611301000920 นาย กลยุทธ สายกระสุน
611301000921 น.ส. จันทิมา แสงจันทร์
611301000922 นาย วรรณชัย สุขใส
611301000923 น.ส. วัศยา วงศ์ลังการ์ พันธ์ชุม
611301000924 นาย อรรถชัย โนจันทร์
611301000925 นาย กฤษณะ ขาวเรือง
611301000926 นาย ธีรพันธ์ เฝือสูงเนิน
611301000927 นาย ณัฐนันท์ วัชราวิวัฒน์
611301000928 นาย ทินกร แจกกระโทก
611301000929 นาย ตรีฉัตร ลินิฐฎา
611301000930 น.ส. สุจิตรา ทิพย์มณเฑียร
611301000931 นาย วัชระ รักสันติสุข
611301000932 น.ส. ศิริรัตน์ โถแก้ว
611301000933 น.ส. จิราวรรณ รักษาวงค์
611301000934 นาย อุทัย งามเจริญ
611301000935 นาย สุวิตต์ ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ
611301000936 น.ส. ทิพวรรณ โชคคณาพิทักษ์
611301000937 นาย จีราวุฒิ สินสุภา
611301000938 น.ส. บงกช เอกกาญธนกร
611301000939 นาย ชยชนม์ เปรมานนท์
611301000940 นาย ปานเทพ สวัสดี
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611301000941 น.ส. นุชจรีย์ สายเสมา
611301000942 นาย วิธวินท์ ค าเหลือง
611301000943 นาย ศราวุธ พลศรี
611301000944 น.ส. นูรฟาติน มะยูโซ๊ะ
611301000945 นาย สุกิต กังวล
611301000946 นาย ธิชานนท์ ภูริทัพพ์ธนากุล
611301000947 น.ส. ทัตติยา มาตรไตร
611301000948 น.ส. ปารีณา แก้วเนตร
611301000949 นาย อภิชา พิชญะธนกร
611301000950 น.ส. ศิริพจน์ บ้านโคก
611301000951 น.ส. ศศิธร เกตุทอง
611301000952 นาย ภิญโญ รัตนวงศ์
611301000953 น.ส. เกจชณัฐ ยิ้มเทียน
611301000954 น.ส. ชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
611301000955 นาย ชนะโชค แซ่จัง
611301000956 นาย ปภัสชล โชติปิยะสวัสด์ิ
611301000957 นาย ภาสกร เจริญสุข
611301000958 น.ส. พิชญ์ลดา ขวัญดี
611301000959 นาย เทอดพงศ์ ธรรมเสนา
611301000960 น.ส. จรูญจันทร์ แก่นจันทร์
611301000961 นาย กันต์ธร อารยะพนาวัลย์
611301000962 น.ส. ฉัตรธิดา นันทะโค
611301000963 น.ส. วชิรญาณ์ อินทร์อุดม
611301000964 น.ส. นวรัตน์ สืบตระการ
611301000965 ว่าทีร้่อยตรี ชลกานต์ สุขมล
611301000966 น.ส. ณัฐชาญา เพชรรักษ์
611301000967 นาย ทนงศักด์ิ คงด้วง
611301000968 นาย ณัฐพล ชูหิรัญ
611301000969 น.ส. พรลภัสณ์ คุ้มกัน
611301000970 น.ส. ทวิพร ประวิง
611301000971 น.ส. ศุภวรรณ จันทะ
611301000972 นาย ศุภพัฒน์ พิสุทธิพจน์
611301000973 นาย อกนิษฐ์ เพ็ชร์ขวัญ
611301000974 นาง กรรณิการ์ รัตนชู
611301000975 นาย ณัชพล สิงหาพรม
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611301000976 น.ส. รอยฮาน หน๊ะหวัง
611301000977 น.ส. วริศรา เสียงเลิศ
611301000978 นาย พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
611301000979 นาย สุรพล เกิดแป้น
611301000980 น.ส. เนตรชนก เริงสันเทียะ
611301000981 น.ส. อนันตญา เองมหัสสกุล
611301000982 น.ส. พรพรรณ แผ้วพลสง
611301000983 นาย เชษฐไชย หิรัญจรรยาสิริ
611301000984 นาย อดิเรก หอมกล่ิน
611301000985 น.ส. ทัศนา นิติกรไชยรัตน์
611301000986 นาย ณัฐวุฒิ คงมนต์
611301000987 น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วไทรเลิศ
611301000988 น.ส. อรัชมน ทองเลิศ
611301000989 น.ส. สุภาพร สุขร่ืน
611301000990 น.ส. พัชรี เต่านวน
611301000991 นาย ทวีศักด์ิ  ร่วมพันธุ์
611301000992 น.ส. ฐิติชญาน์ ทวีนันท์เชยโชติ
611301000993 น.ส. หทัยรัตน์ แซ่ย่าง
611301000994 น.ส. ปพิชญา กล่ินจิตโต
611301000995 น.ส. ภรณ์นภา เพ็งหนู
611301000996 นาย อภิมุข คอนกรีต
611301000997 น.ส. เนตรนภา ชูน้อย
611301000998 นาย ธีระพงษ์ กูลสุวรรณ์
611301000999 นาย ธันวา จันทร์เทีย่ง
611301001000 น.ส. ภาพันธ์ทิพย์ สามนปาล
611301001001 น.ส. ผกาวดี พรมทอง
611301001002 น.ส. ณัฐชยา ยามวัน
611301001003 นาย อรรถวิชญ์ ยะโส
611301001004 นาย ธีรภัทร รักปลอดภัย
611301001005 น.ส. พิมพ์นภัส โคธิเสน
611301001006 น.ส. ฐิติมา เกิดทอง
611301001007 น.ส. ธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
611301001008 น.ส. วลักษณ์ศณา ยอดรักษ์
611301001009 น.ส. ร่ืนฤดี ด าเดิม
611301001010 น.ส. รินธรรม สารีเพ็ง
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611301001011 น.ส. จินต์ณะภัค เฟือ่งฟุง้กิจ
611301001012 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
611301001013 น.ส. นันต์ธนัง นวลศรี
611301001014 นาย กฤตเมธ ราวะรินทร์
611301001015 น.ส. กนกอร ดาวัลย์
611301001016 นาย จิตวัต ธัญธีรภาพ
611301001017 นาย ชาคริต กลาหงษ์
611301001018 น.ส. นัฐยา บุญมาก
611301001019 นาย กวิล พลเดช
611301001020 น.ส. เบญจา อุทัยธิรัตน์
611301001021 นาย ยงยุทธ สุวรรณศิลป์
611301001022 น.ส. รัชดาพร เพีย้มแตง
611301001023 นาย สุธาวุฒิ ศรีวิลัย
611301001024 นาย พรหมปกรณ์ พันธุสุ์ข 
611301001025 น.ส. วัลยา เอ็มบุตร
611301001026 น.ส. ภัคจิรา แฉ่งละมัยกุล
611301001027 น.ส. ณัฎฐกานต์ แสงอรุณ
611301001028 น.ส. สุพัตรา โคตรศรีวงษ์
611301001029 น.ส. รัฎเกล้า วิธานธ ารง
611301001030 นาย ณัฐกิจ หนูฤทธิ์
611301001031 น.ส. นาตารี ทวีผล
611301001032 น.ส. กรกนก จิตรเพียร
611301001033 น.ส. จุรีภัณฑ์ คล้ายจันทร์พงษ์
611301001034 นาย ณัฐพงศ์ จิรพญากุล
611301001035 นาย เอกพันธ์ เกษมสวัสด์ิ
611301001036 นาย เธียรพงศ์ พัว่พันธ์ศรี
611301001037 น.ส. ธารณา คงคาวงศ์
611301001038 นาย ฉันทัช จรทะผา
611301001039 นาย สกรรจ์ ปิน่ทองค า
611301001040 น.ส. มณฑนา ชวะกูล
611301001041 นาย เนติพล ยอดจันที
611301001042 นาย วิศรุต คล้ายคลึง
611301001043 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศรัญญา รัตนา
611301001044 น.ส. พรเพ็ญ เทียนขุนทด
611301001045 น.ส. นาถนิภา มีหวัง
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611301001046 น.ส. ปิยะนัฐ ปีอาทิตย์
611301001047 น.ส. ศศิธร สิทธิสาร
611301001048 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
611301001049 น.ส. กุสุมา ธานีโต
611301001050 นาย สุทธิ์ สมสุข
611301001051 น.ส. ธนพร สุวรรณมณี
611301001052 น.ส. รัตฑิกา กัลยะเวทย์
611301001053 นาย พิทยุตม์ บุญธรรม
611301001054 นาย น าชัย พูนธนางกูร
611301001055 น.ส. นภสร วงศ์ต๊ะ
611301001056 นาย พลวัฒน์ สุขแพ
611301001057 น.ส. อัญญาทิพย์ ทองแสง
611301001058 น.ส. แคทลียา สังสัย
611301001059 น.ส. ปภัสสร นุชปาน
611301001060 น.ส. ธัญญพัทธ์ โชติรัตน์ชัยกิจ
611301001061 น.ส. ณัฐนิชา ศรีอนันต์
611301001062 น.ส. อรทัย สืบยุบล
611301001063 น.ส. สมฤทัย แสวงแก้ว
611301001064 น.ส. อรจิรา พูนกล้า
611301001065 น.ส. ศรีสุดา ภูตะดา
611301001066 นาย กัมพล วิลัยพร
611301001067 น.ส. พิริยาพร ไทยพิริยะกุล
611301001068 น.ส. กนกวรรณ ทองเรือง
611301001069 นาย เอกลักษณ์ ผลส่ง
611301001070 น.ส. ณัฐธิดา ทองแกมแก้ว
611301001071 น.ส. ยิ่งลักษณ์ สุวรรณภักดี
611301001072 น.ส. อารีรัตน์ ปิน่คล้าย
611301001073 น.ส. ณัฐฑิยา จอมพงศ์
611301001074 นาย พีรพล โมคศักด์ิ
611301001075 น.ส. ปิยะดา สุคนธรส
611301001076 น.ส. จุฬาลักษณ์ รุยันต์
611301001077 น.ส. ธิดานันท์ น าชัยรุ่งรัศมี
611301001078 นาย ชัยกองพล วงศ์สุเมธ
611301001079 นาย ดิสนัยน์ แสงเพชร
611301001080 น.ส. ภัสนันท์ หมื่นไธสง
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611301001081 ว่าที ่ร.ต. ดิสกานต์ แสงเพชร
611301001082 น.ส. บูลษา ณะบุตรจอม
611301001083 น.ส. สลิลลา ขรรค์ชัยณรงค์
611301001084 น.ส. พศวจี ปราบพาล
611301001085 น.ส. วีรวรรณ สนิทมัจโร
611301001086 นาย มงคล มอญค า
611301001087 นาย มัฆวาน บุญช่วย
611301001088 น.ส. ศรัญญา บุตตะกุล
611301001089 น.ส. ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
611301001090 น.ส. ภาวินี อินพล
611301001091 น.ส. อรทัย เผือกไชย
611301001092 นาย คณิศร ไกรนรา
611301001093 น.ส. เมริสา วรนันท์
611301001094 น.ส. กัลยา ลีลาชัย
611301001095 นาย ชัชรินทร์ เส็นสกุล
611301001096 น.ส. ขนิษฐา ชวนจิตร
611301001097 น.ส. สุทัตตา แหม่มเพชร
611301001098 น.ส. วิริฒิภา วิมุกตะลพ
611301001099 น.ส. ษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
611301001100 น.ส. ศศิธร แจ่มจันทร์
611301001101 นาย เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกุล
611301001102 น.ส. จิรภัทร์ สวัสดิภิรมย์
611301001103 น.ส. พิมพกา สังขบวร
611301001104 น.ส. อภิญญา ศิริไพรวัน
611301001105 น.ส. วิมลวรรณ จัตตามาศ
611301001106 น.ส. สุภาพร โพนสิงห์
611301001107 นาย นรินทร์ สะอิ
611301001108 นาย อภิวิชญ์  เสาร์ศิริ
611301001109 น.ส. บงกช ชัยทองรัตน์
611301001110 นาย ลัทธวิทย์ คงสวัสด์ิ
611301001111 น.ส. สุดา ราโอบ
611301001112 น.ส. ศรัณยา มงคลไทร
611301001113 น.ส. กุสุมา กอปรกิจงาม
611301001114 นาย ภวัต นนท์ลดากุล
611301001115 น.ส. นาถนรี ชัยทอง
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611301001116 น.ส. ภาวีตา อินทร์ชู
611301001117 นาย อิสระ นามราช
611301001118 นาย กัญจน์นภัทร จันทสิงห์
611301001119 นาย ธนธรณ์ โฆษจันทร์
611301001120 นาย กรภพ ฤทธิเ์รือง
611301001121 น.ส. ศิริรัตน์ คงสีปาน
611301001122 น.ส. จิราวรรณ โชติพันธ์
611301001123 นาย ภาสกร กะรัตน์
611301001124 นาย กันตพิชญ์ ลอยวานิชย์
611301001125 น.ส. จิรวรรณ เดชแทน
611301001126 น.ส. ทักษญา วุฒิสิริธร
611301001127 น.ส. กานต์พิชชา จินชัย
611301001128 นาย อัครเดช ตรรก์ชูวงศ์
611301001129 น.ส. วรรณพร ใจบุญ
611301001130 น.ส. เพลินวรา เหมโกทวีทรัพย์
611301001131 น.ส. ปพิชญา รามแก้ว
611301001132 น.ส. ชวนชนก โกศิลญวงศ์
611301001133 น.ส. ชนม์นิภา ผลหมู่
611301001134 น.ส. ปิยรัตน์ ไตรยวงค์
611301001135 น.ส. สิริพรรณ สินทรัพย์
611301001136 น.ส. เฌอพัชญ์ นามชารี
611301001137 น.ส. วิสนีย์ บุญมา
611301001138 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน
611301001139 น.ส. รักรินทิพย์ เทพรินทร์
611301001140 น.ส. สิริมา บานชื่น
611301001141 น.ส. ภิญญาพัชญ์ สวัสดิสิงห์
611301001142 นาย รัฐพล เงินสมบัติ
611301001143 นาย วรากรณ์ พุทธจิตร
611301001144 น.ส. ลลิตา บัวสาย
611301001145 นาย สุทธิพงษ์ วิทยามณีกุล
611301001146 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ รักพร้า
611301001147 น.ส. ชวัลนาถ สีดลรัศมี
611301001148 น.ส. วรรณนิกา กระบิน
611301001149 น.ส. รัชนีกร ศรีพรม
611301001150 นาย ชัชพงศ์ เส็นบัตร
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611301001151 น.ส. กัลย์ศิณี ค าบา
611301001152 น.ส. สุประภากร เพ็ชรอ าไพ
611301001153 นาย ณัฐภัทร พระทอง
611301001154 น.ส. ชวิศา บัวชื่น
611301001155 นาย ธนาภัทร ศรีทอง
611301001156 น.ส. รุ่งทิพย์ วรรณภูงา
611301001157 นาย วริทธิธ์ร ศรีสวัสด์ิ
611301001158 นาย นพดล เด็นหมิน
611301001159 น.ส. ศุภาพิชญ์ ยอดแก้ว
611301001160 นาย ไกรเชษฐ์ ชุ่มเชย
611301001161 น.ส. ณัฐธนรรณ ใจเย็น
611301001162 น.ส. จิราภรณ์ ไชบเวช
611301001163 นาย กิตติชัย บ ารุงภักด์ิ
611301001164 น.ส. เพชรรัตน์ ดวงใจ
611301001165 นาย ณัฐพงษ์ พืชพันธุ์
611301001166 น.ส. กนกวรรณ รักพานิชมณี
611301001167 น.ส. วิภาวี เลาหถาวรศิรินาม
611301001168 นาย โชติวัฒน์ วงษ์ศิิริ
611301001169 น.ส. วิชาดา ใจงาม
611301001170 นาย ธนนริศร์ จารุศักด์ิกิจชัย
611301001171 น.ส. ศุภมาศ มะละสี
611301001172 น.ส. กนกกร นิจสินธุ์
611301001173 น.ส. ใหม่ สาธุเสน
611301001174 น.ส. อภิสรา อริยะทัศ
611301001175 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
611301001176 นาย กรกต เดชเดโช
611301001177 นาย ณัฐพงศ์ คงใหม่
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611302000001 น.ส. มัณฑนา ปานสังข์
611302000002 นาย เอกนิก ปานสังข์
611302000003 นาย สุประดิษฐ์ สิงหทศ
611302000004 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
611302000005 น.ส. พรพิมล รุ่งประชา
611302000006 นาย ฤชากร ทองฉิม
611302000007 นาย ปกรณ์ แซ่พัว
611302000008 น.ส. นิตยา มาศชาย
611302000009 น.ส. วัลลภา สงไข่
611302000010 น.ส. สุวรรณี ธรรมด ารงวิทย์
611302000011 น.ส. กนกอร บุญเพ็ชร์
611302000012 น.ส. อาจรีย์ วิมลศิลปิน
611302000013 นาย มนัสวี วัดบุญเล้ียง
611302000014 นาย ไกรสิทธิ์ เชษฐเจริญรัตน์
611302000015 นาย เจษฎากร ทองทวิง
611302000016 นาย ธนพนธ์ เอื้อสามาลย์
611302000017 นาย ณัฏฐภัทร์ เพียรภัทรวงศ์
611302000018 น.ส. กนกวรรณ ขันทะ
611302000019 น.ส. เกศชฎา มีธรรม
611302000020 นาย รัตธสิทธิ์ มกุลสิริไพศาล
611302000021 น.ส. สุวิษา ชุ่มมาก
611302000022 ว่าทีร้่อยตรี จักรพงษ์ แสงเขียว
611302000023 นาย นัฐกมล กายกล่ัน
611302000024 นาย ฐาปนาพง เพ็ชรทิพย์
611302000025 น.ส. สุภาพร พงษ์อุดม
611302000026 น.ส. ดวงพร สกลวรารุ่งเรือง
611302000027 น.ส. ใบเฟิร์น ฟองน้ า
611302000028 นาย สุทธา วัติรางกูล
611302000029 น.ส. เบญญาพร แก้วก าเหนิด
611302000030 นาย ณัฐพล แฝงกระโทก
611302000031 นาย วรวุธ เกตุศรีบุรินท์
611302000032 น.ส. สรินดา อ าพรัตน์
611302000033 นาย ธีภพ แววประทีป
611302000034 นาย ณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว
611302000035 น.ส. ตติญา อยู่สุข

ชื่อ - นำมสกุล
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611302000036 นาย นิพิฐพนธ์ ธัญญวานิช
611302000037 น.ส. เพ็ญพิชชา ค าพิระแปง
611302000038 นาย อังศุธร ทองฟัก
611302000039 นาย เรวุฒิ อินทรวงศ์
611302000040 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
611302000041 น.ส. ธันย์นิชา เอกศิริกุลพัชร์
611302000042 นาย ไพวัลย์ พินชนะ
611302000043 นาย มงคล นิลขาว
611302000044 นาย ธีรพล พนพิเชษฐกุล
611302000045 นาย พศวัต กองธรรม
611302000046 นาย เฉลิมพร ตันหยงมัด
611302000047 นาย ภูวนารถ กาวิชัย
611302000048 นาย ทีฆายุ ทองเรือง
611302000049 น.ส. กรรณิกา จอมสูงเนิน
611302000050 นาง สกุณา ทองหล้ิม
611302000051 นาย ธัญพิสิษฐ์ คงภักดี
611302000052 น.ส. เบ็ญจวรรณ เกื้อนาบุญ
611302000053 นาย อภิสิทธิ ์  ดิษบรรจง
611302000054 น.ส. จิราวรรณ พ่วงสงเคราะห์
611302000055 น.ส. กรวิภา โหมสันเทียะ
611302000056 นาย ปรีดี กิมานนท์
611302000057 นาย ธนกฤต ทับพิลา
611302000058 นาย ปฏิภาณ ด ารงสินสัมฤทธิ์
611302000059 นาย ธเณศ มะณี
611302000060 ว่าที ่ร.ต. ประดับเกียรติ พลอยงาม
611302000061 นาย พีรวิชญ์ หนูเจริญ
611302000062 น.ส. ธัญชาวรี อุ่นมาก
611302000063 นาย จิรายุส กิจวัติ
611302000064 นาย ปัณณวิชญ์ ด้วงเจ้ย
611302000065 นาย กษิดิศ แสงศิลา
611302000066 ว่าทีร้่อยตรี ศุภวัฒน์ ฐิรวุฒิโรจน์
611302000067 นาย ณัฐดนัย เชาว์จารุวัฒน์
611302000068 นาย อติกานต์ ศรีกสิกรณ์
611302000069 น.ส. ศิริกานต์ ต้นพุม่
611302000070 น.ส. สุนิสา ชาวสวน
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611302000071 ว่าที ่ร.ต. ประกายเกียรติ ฤกษ์อุไร
611302000072 นาย ชนกนันท์ นุชนา
611302000073 นาย สมาน ฉาดสัน
611302000074 นาย วุฒิชัย จุลมานะ
611302000075 นาย รณกฤต ศิลาทะ
611302000076 น.ส. ณัฐชา จันทา
611302000077 น.ส. นพมาศ เสือเล็ก
611302000078 น.ส. จุรีรัตน์ เดชพละ
611302000079 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ไพยริน
611302000080 นาง ปุลพร กล่ินกระจาย
611302000081 นาย ชนาธิป อัตถกิจมงคล
611302000082 น.ส. ลักษมน ยวงทอง
611302000083 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีเอม
611302000084 น.ส. เนตรชนา อ้นถาวร
611302000085 นาย กิตติพล โออิน
611302000086 นาย วชิรวิชญ์ แก้วชัยรัตนโชติ
611302000087 น.ส. วิจิตรา จันทวาท
611302000088 น.ส. มัณฑนา อารีโรจน์
611302000089 นาย กวีศิลป์ นันทิพัฒน์สถิต
611302000090 นาย ยศพล คงตระกูล
611302000091 น.ส. สุดารัตน์ มาตะ
611302000092 นาง สมพร แสงวงษ์
611302000093 นาย ธนสิทธิ์ เข่งวา
611302000094 นาย อภิมุข วิเศษศรี
611302000095 น.ส. ณัฐทิตา จันทร์สีดา
611302000096 น.ส. ธีร์จุฑา นาคชลธี
611302000097 นาย ธนากร โชติเนตร
611302000098 น.ส. พรทิพย์ สีเสน่ห์
611302000099 น.ส. นิศารัตน์ รังสรรค์
611302000100 นาย เณติภัทร จีนสมุทร
611302000101 น.ส. ธัญญรัตน์ เพ็ชรมาก
611302000102 นาย ธนาวุฒิ วงค์ริยะ
611302000103 น.ส. เนติวรรณ บิลหยา
611302000104 นาย สิทธิพงษ์ ชิณวงษ์
611302000105 นาย สัญญา หารวย

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่37 จาก 59



 2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 170 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611302000106 น.ส. ธัญญา จิตรไธสง
611302000107 ว่าที ่ร.ต. อครพงศ สูงตรง
611302000108 นาย ณัฐชนน ตุ้มวารีย์
611302000109 นาย สรธัญ คิดประเสริฐ
611302000110 น.ส. กนกวรรณ ชื่นอารมณ์
611302000111 น.ส. พิมพ์กาญจน์ เยี่ยมแสง
611302000112 นาย ณัฐวุฒิ ชมกระจ่าง
611302000113 นาย ประวรรตน์ อัครลิขิตนานนท์
611302000114 นาย ครรลอง คุ้มล้อม
611302000115 น.ส. ทิพย์สุดา ชายหาด
611302000116 นาย รัฐพล กตัญญู
611302000117 นาย ชัยยันต์ สมลาภ
611302000118 นาย วิษณุ จันทรทรง
611302000119 น.ส. สุชาดา แก้วยวน
611302000120 นาย คงอนันต์ แย้มพินิจ
611302000121 ว่าทีร่ต. ทีปกร แสนสุวรรณ
611302000122 นาย วรากร อ่าวสาคร
611302000123 นาย พิเชษฐ์ โลกาพิพัฒน์
611302000124 น.ส. เปีย่มศิริ เทพสุรินทร์
611302000125 นาย อารีฟ มามุ
611302000126 นาย ธีรวุฒิ ม่วงนนทะศรี
611302000127 นาย พลรัตน์ สิมารัตน์
611302000128 นาย สิรภพ ธนะมูล
611302000129 น.ส. อนุสสรา ศรีชาติ
611302000130 น.ส. กฤษณา ศรเสนา
611302000131 น.ส. ปฐมาภรณ์ แสงรัตนายนต์
611302000132 นาย พีรพงษ์ เวียงค า
611302000133 น.ส. วัธธณี การสมดี
611302000134 นาย ฤทธิชัย อะสุระพงษ์
611302000135 นาย ธนเทพ จันทรักษ์
611302000136 นาย สิทธิศักด์ิ ล าดวนหอม
611302000137 น.ส. ณัฐกมล นุ่มมีชัย
611302000138 น.ส. นริศรา ลามค า
611302000139 น.ส. ผาณิตา เนียมกล่ิน
611302000140 น.ส. สุดารัตน์ เนียมโห้

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่38 จาก 59



 2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 170 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611302000141 น.ส. จีราภรณ์ รงคสุวรรณ
611302000142 น.ส. สุพรรษา ทัพศิริ
611302000143 นาย ธัชชัย ฉัตรบุรานนทชัย
611302000144 นาย พิภพ ใยเพชร
611302000145 นาย ธีรธัช หารสกุล
611302000146 นาย อภิสิทธิ์ อ๊อกฉิม
611302000147 นาย ธนวัฒน์ สีลาน
611302000148 น.ส. อภิชญา ศรีสังข์
611302000149 นาย นราธิป เหลืองบริบูรณ์
611302000150 น.ส. ธารวิมล สังข์ทิม
611302000151 นาย นัฐชานนท์ หวานแก้ว
611302000152 นาย วรวิทย์ ฟุง้ชาติชยวงษ์
611302000153 น.ส. นรินทร์รัก นามานุภาพ
611302000154 นาย นิคม พฤษฎี
611302000155 นาย ขจรยศ แสงโชติ
611302000156 นาย พนิต ศิริเกียรติก าจร
611302000157 นาย อภินันท์ น้อยสวน
611302000158 นาย ธรรมนูญ ปราบปัญจะ
611302000159 นาย สมชาย บุญประเสริฐดี
611302000160 นาย สาริศ สิทธิชอบธรรม
611302000161 นาย ณัฐวุฒิ กรวิศิษฎ์วทิน
611302000162 น.ส. ศิวนาถ ชาวนา
611302000163 นาย อมรเทพ มหามิตร
611302000164 น.ส. วรางคนา วงศ์กัณหา
611302000165 นาย ทศพร อริยะทวีวงศ์
611302000166 นาย ปุลวัชร ทองจันดา
611302000167 น.ส. นัจติดา พลนุ้ย
611302000168 นาย เจษฎา แสนใหญ่
611302000169 นาย นาย กฤษดา จิตพิทยากุล
611302000170 นาย วรวิทย์ เจิมเฉลิม

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่39 จาก 59



 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 256 คน
เลขประจ ำตวัสอบ

611303000001 น.ส. สกาวรัตน์ ศรีมงคล
611303000002 น.ส. พรทิพย์ อุดค ามี
611303000003 น.ส. นภาพร นาวา
611303000004 น.ส. พัทธรินทร์ ศรีจะทิง้
611303000005 น.ส. พัชรี หงษาวงค์
611303000006 น.ส. อรพรรณ สังฆพงษ์
611303000007 น.ส. ธนันท์ลดา จ าปาค า
611303000008 น.ส. ธนัญชนก สาลี
611303000009 น.ส. สรารัตน์ รุ่งเรือง
611303000010 นาย นเรศน์ พรมจันทร์
611303000011 น.ส. พิสมัย คล้ายสงคราม
611303000012 น.ส. จุไรรัตน์ แซ่ต้ัง
611303000013 น.ส. ปิยะดา ผาสุข
611303000014 น.ส. กัลยา อินทร์สมเคราะห์
611303000015 น.ส. ยุพิน หอมเพียร
611303000016 นาย กฤษฎา หมัดสมบูรณ์
611303000017 น.ส. จิระวรรณ ฟ้องโหย
611303000018 น.ส. จินตนา มั่นคง
611303000019 น.ส. กรรณิการ์ แก่นพิทักษ์
611303000020 น.ส. จินตณารักษ์ ปาระเคน
611303000021 น.ส. ณัฐชญา สุพัฒนโกศล
611303000022 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปีย่มสุข
611303000023 น.ส. สุธิตา สุธิตานนท์
611303000024 น.ส. วรท ศรีสม
611303000025 น.ส. ชุติมา ทองดีวงค์
611303000026 น.ส. อรสินี ศรีโยธี
611303000027 น.ส. อภัสนันท์ ชุ่มอุ่น
611303000028 นาย ศุภณัฐ อักษรน า
611303000029 น.ส. เมธสา ร าเพย
611303000030 น.ส. สนธยา ภูกองไชย
611303000031 นาย สมใจ เพ็ชรทิพย์
611303000032 น.ส. ทิพยวัลย์ มากล่อม
611303000033 นาย ฐิติวัฒน์ ไวยาวัจมัย
611303000034 น.ส. ณัฐธิดา ชนะสิทธิ์
611303000035 นาย สัณหภาส เองใช่รัตน์

ชื่อ - นำมสกุล

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่40 จาก 59



 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 256 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611303000036 นาย ธีระยุทธ สะตาปอ
611303000037 น.ส. เสาวภา ฉายศิริวัฒนา
611303000038 น.ส. มรีวรรณ สมุดเวช
611303000039 น.ส. สุชาณี แซ่โค้ว
611303000040 น.ส. นาเดีย ดาเดะ
611303000041 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
611303000042 น.ส. ญาณาภรณ์ วงษ์จินดา
611303000043 น.ส. พัชราภรณ์ อิ่มจิตร
611303000044 น.ส. จารุวรรณ ทิวจันทร์
611303000045 น.ส. ฐษา หาญนนท์สกุล
611303000046 น.ส. จินตนา ไชยแสน
611303000047 น.ส. พัชราภรณ์ บุญข า
611303000048 น.ส. อังคณางค์ โรงสะอาด
611303000049 น.ส. ปัทมา เปล่ียนเปรม
611303000050 นาย จันท์เฉลิม กีรติวิโรจน์กุล
611303000051 น.ส. สาวิตรี ขันธนิล
611303000052 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
611303000053 น.ส. อัณชยรัศมิ์ สุตะวงษ์
611303000054 น.ส. ศศิภากร สกุลสุรจินดา
611303000055 น.ส. ศรัณย์ลักษณ์ สุปินราษฎร์
611303000056 นาง กาญจนา ทองพูล
611303000057 น.ส. สุธาสินี วิปุลัมภ์
611303000058 น.ส. ปวีณา ชูบัวขาว
611303000059 น.ส. อมรรัตน์ พรหมเมือง
611303000060 นาง พยอม เพียรการ
611303000061 น.ส. นพวรรณ จิรสิริสุนทร
611303000062 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
611303000063 น.ส. กมลชนก สุวรรณญาณะ
611303000064 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
611303000065 น.ส. กฤษณา สีมันตะ
611303000066 น.ส. สุพรรษา สุขเกษม
611303000067 น.ส. รัตนาพร เกตุป่ากะพี้
611303000068 น.ส. สรวีย์ พรวิศวัสต์
611303000069 น.ส. ศรัณย์รัชต์ วัฒน์ธนาธร
611303000070 น.ส. สุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ์

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่41 จาก 59



 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 256 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611303000071 น.ส. วิภาพร แก้วขวัญ
611303000072 น.ส. นันทนา พลีชมภู
611303000073 น.ส. ปิยนุช รังษี
611303000074 น.ส. นฤมล ค าเสน
611303000075 น.ส. สวรรยา เสียงเพราะ
611303000076 น.ส. นิชนิชา สร้อยทอง
611303000077 น.ส. ประภาวดี สุวรรณมณี
611303000078 นาง กรอุมา กอเข็ม
611303000079 น.ส. จันทรา จันทรบุรี
611303000080 น.ส. ณัฐสุรางค์ กล่องเพ็ชร
611303000081 น.ส. สาวิณีย์ คล้ายสุวรรณ์
611303000082 น.ส. ศรัณย์ภัทร เกียรติมีแสง
611303000083 น.ส. กชกร วงษ์นาศรี
611303000084 น.ส. อรอุมา พุทธศรี
611303000085 น.ส. ดุจดาว เลาหบุตร
611303000086 น.ส. ปนัดดา เฟือ่งส ารวจ
611303000087 น.ส. จริยา คล้ายวิจิตร
611303000088 น.ส. พนิดา อินทะแสง
611303000089 น.ส. ตวงพร ทองย่น
611303000090 น.ส. ดุจลัดดา ทองทิพย์
611303000091 น.ส. จิรนันท์ จินดา
611303000092 น.ส. กิตติมา ปรางคง
611303000093 นาง กุลธิดา บุตรแสงดี
611303000094 น.ส. วาสนา การะนาม
611303000095 น.ส. มีนา หมัดแสละ
611303000096 น.ส. นิติยา ใยเพชร
611303000097 น.ส. ฐิญาพร ใจมูล
611303000098 นาย ธีระ สิทธิฤทธิ์
611303000099 น.ส. อภิญญา รักก าเหนิด
611303000100 น.ส. เบญญทิพย์ อมประนาม
611303000101 น.ส. เสาวภาคย์ คงไหม
611303000102 น.ส. ทิพย์วรรณ สีลาวงค์
611303000103 นาย ภูวนาถ รัตนแก้ว
611303000104 น.ส. เพียงฝัน แก้วไตรรัตน์
611303000105 นาย วิเชษฐ์ แซ่พัว

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่42 จาก 59



 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 256 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611303000106 น.ส. จุฑามาศ คงศิริ
611303000107 น.ส. มลทาวรรณ สวนมาลี
611303000108 น.ส. ถิรชา พวงสมบัติ
611303000109 นาย เดชาธร ปริปุญญพาสน์
611303000110 น.ส. นภัทร หนูนันท์
611303000111 น.ส. เอมอร สาริวงค์
611303000112 นาย วิรัตน์ สกิดใจ
611303000113 น.ส. สุพิชฌาย์ เมฆปราสันต์
611303000114 น.ส. กษมา เวียนระวัง
611303000115 น.ส. สุมทอง ทองเถื่อน
611303000116 น.ส. วชิรญา ย ายวน
611303000117 น.ส. พรทิพย์ น้อยเหลือง
611303000118 น.ส. อโรชา เหล่าไทย
611303000119 น.ส. มนัญญา ฤกษ์ดี
611303000120 น.ส. เนตรนภา เกียรติธ ารงกิจ
611303000121 นาย นักปราชญ์ เอี่ยมส าอางค์
611303000122 น.ส. ซารีนา สาดีน
611303000123 นาง ปฐมญา พรมบุญแก้ว
611303000124 น.ส. พิชญา ทองหนู
611303000125 น.ส. ณัฐพร ขันแก้ว
611303000126 น.ส. ศิริลักษณ์ มงคลยง
611303000127 น.ส. จิราพร ทศพิมพ์
611303000128 น.ส. เนศ มณีเนตร
611303000129 นาย จุมพล พิศาล
611303000130 น.ส. ศิริรัตน์ ญาณรัตน์
611303000131 นาย สัจจกร หงษ์ทอง
611303000132 น.ส. สุวนันท์ ศรีแสง
611303000133 น.ส. ศิริกัลยา ขลิบเงิน
611303000134 น.ส. ธนิศา ธเนศวร
611303000135 น.ส. มาริสา สิทธิโพธิ์
611303000136 น.ส. สว่ิางนภา วรรณูปถัมภ์
611303000137 น.ส. อตินาฏ เกิดเหมาะ
611303000138 น.ส. ศิรินภา ถึงมาก
611303000139 นาย อิสระพงศ์ วงษ์ปิน่
611303000140 น.ส. เสาวลักษณ์ กล่ินทอง

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่43 จาก 59



 3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 256 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611303000141 น.ส. รวีวรรณ กล่ินทอง
611303000142 น.ส. ภิญญาพัชญ์  โพธิรั์กษา
611303000143 น.ส. เพชราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
611303000144 น.ส. สรัลชนา ศิริรักษา
611303000145 น.ส. วลัยพรรณ กล่อมเชาวนันท์
611303000146 น.ส. ละอองดาว ยาหอม
611303000147 นาย ภัทราวุธ ใจสุทธิ
611303000148 น.ส. ขวัญเรือน ประสิทธิค์นึงกุล
611303000149 น.ส. วัชราภรณ์ วิฬาสุวรรณ์
611303000150 นาย ณัฐวุฒิ เลิศทนงศักด์ิ
611303000151 น.ส. อภิสราธรณ์ ชัยศิริธนาสิน
611303000152 น.ส. ทัตชญา ปิติฑีรากุล
611303000153 นาย ขจรศักด์ิ สุยะพรหม
611303000154 น.ส. หทัยรัตน์ มีฮาด
611303000155 น.ส. อธิชา วังบรรพต
611303000156 น.ส. ชุติมา สุขนิมิตร
611303000157 น.ส. กมลทิพย์ ก๋าจู
611303000158 น.ส. ณัฐนรี สุท าเลา
611303000159 น.ส. นฤมล  สว่างเกียรติกุล
611303000160 นาย อังคาร คีรีรัฐพิศาล
611303000161 น.ส. อรสา ฉวีจันทร์
611303000162 น.ส. อาญาดา อิงเสรี
611303000163 น.ส. อรอุมา ศรีอิ่นแก้ว
611303000164 น.ส. สิรินภรณ์ ศาลางาม
611303000165 นาย รณชัย ดุนโคกสูง
611303000166 น.ส. พัทธิยา ไชยมงคล
611303000167 น.ส. อุไร สารคณา
611303000168 น.ส. ธนารีย์ ต้ังตระกูล
611303000169 น.ส. เยาวลักษณ์ ขาวส าอางค์
611303000170 น.ส. กัลยณัฐ สุขไพบูลย์
611303000171 น.ส. กรวรรณ บัวผัน
611303000172 น.ส. จุฬารัตน์ เกื้อหล่อ
611303000173 น.ส. เปมิกา โสภาพันธ์
611303000174 น.ส. นิลเนตร ศรีคุณ
611303000175 น.ส. นฤมล พรหมยา
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611303000176 น.ส. สวรรยา ราเชาว์ดี
611303000177 น.ส. เมตตา ผ่องใส
611303000178 น.ส. โสลิตา อุตมัง
611303000179 นาย สมรักษ์ มีสอน
611303000180 น.ส. ธัญญรัตน์ ทองอนันต์
611303000181 น.ส. คันธมาทน์ กาญจนอุดม
611303000182 น.ส. อังสุมารี ช่วยสังข์
611303000183 น.ส. ลันตาวี แก้วทิพรัตน์
611303000184 น.ส. ชวนฑิพต์ ส าโรงบริบูรณ์
611303000185 น.ส. วิลาสินี สงกุมาร 
611303000186 น.ส. อรุณรัตน์ ดอนชาไพร
611303000187 น.ส. วราภรณ์ บัวงาม
611303000188 นาย อิทธิพันธ์ โพธิสุ์ข
611303000189 น.ส. จงรัก จบหล้า
611303000190 นาง จิราพร ปินตายศ
611303000191 น.ส. ณหทัย ไชยโย
611303000192 น.ส. อาทยา จีนอ่อง
611303000193 น.ส. อนัญญา ธนะมูล
611303000194 น.ส. ณัฐชา ไชยยะ
611303000195 นาย ปวริศ หญีตคง
611303000196 น.ส. ประภาพรรณ อรุณวิจิตร
611303000197 น.ส. รวิษฎา สิงห์สา
611303000198 น.ส. กชวรรณ บุญสร้าง
611303000199 น.ส. สุทธิภรณ์ ภักดี
611303000200 น.ส. กนกอร แสงรัตนายนต์
611303000201 น.ส. ทิพยรัตน์ บุญชื่น
611303000202 น.ส. มะลิวรรณ ชูศรีเสริฐ
611303000203 นาย สิทธิศักด์ิ เสถียรโสทร
611303000204 น.ส. สุปวีณ์ บัวศิริ
611303000205 น.ส. สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ
611303000206 น.ส. สาวิตรี แสงมณี
611303000207 ว่าที ่ร.ต.หญิง วัลภา ธรฤทธิ์
611303000208 น.ส. สุนิสา วรดิษฐ์
611303000209 น.ส. อุษณี นามค า
611303000210 น.ส. ชัญญานุช ศรีจันทร์

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่45 จาก 59
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611303000211 นาย ภัทรพงศ์ ศรีภูวรินทร์
611303000212 นาย ธนพร สุดจิตร์สมโภชน์
611303000213 นาย อิทธิเดช เปล่ียมแพร
611303000214 น.ส. ธีราภรณ์ ตัญกาญจน์
611303000215 น.ส. วนาลี พลช านาญ
611303000216 ว่าทีร้่อยตรี ปรัชญา เนียมรุ่งเรือง
611303000217 น.ส. เรวดี ทองมณี
611303000218 นาย วัชรพงษ์ สอนเสริม
611303000219 น.ส. ปิยธิดา กิมาคม
611303000220 น.ส. ณัฐธยาน์ กิมาคม
611303000221 น.ส. จิราภรณ์ นนทะเปาระยะ
611303000222 น.ส. หัศนีย์ มีหวัง
611303000223 น.ส. กนกกาญจน์ ขวัญค า
611303000224 น.ส. กนกกานต์ พรมโชโต
611303000225 น.ส. กฤษนันท์ ภูมิประสิทธิ์
611303000226 น.ส. พิชญาณัฐ ภูบังเดือน
611303000227 นาย สุรักษ์ แก้วจันทร์
611303000228 น.ส. ขนิษฐา เจริญรัตน์
611303000229 น.ส. สิรินทรา วันวิเศษ
611303000230 น.ส. ชลธิชา เกิดมี
611303000231 น.ส. กิติยา เขียวประดิษฐ์
611303000232 น.ส. พนิตตา จันทับ
611303000233 นาย มหามัดนัสรี การียา
611303000234 น.ส. ศุภิสรา ศรีคชา
611303000235 นาง กรรณิการ์ กังงา
611303000236 น.ส. นูไรฮัน ดอเหะ
611303000237 นาย พิชาภพ พงษ์อารีย์
611303000238 น.ส. ผัสพร สืบนาวิน
611303000239 นาย สักพัฒน์ ตันติรานนท์
611303000240 น.ส. ธัญพร ขาวงาม
611303000241 น.ส. ภัทรานิษฐ์ จินดาดัด
611303000242 น.ส. สมฤดี วงศ์น้อย
611303000243 นาย เนติพงษ์ สองเมือง
611303000244 น.ส. นันทิชา เสมอนุ่น
611303000245 น.ส. นันท์นภัส ค าโพธา
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611303000246 น.ส. จิตฏิยาภา ของโพธิ์
611303000247 น.ส. นพรัตน์ แซ่โค้ว
611303000248 นาง พรปวีณ์ ทิมทวีป
611303000249 น.ส. เปรมฤดี ทองประไพ
611303000250 น.ส. อารียา ทวีกิจ
611303000251 นาย สุรเชษฐ ชินบูรณ์
611303000252 น.ส. สุนิสา ค ามณี
611303000253 น.ส. กุลพัชร พวงแก้ว
611303000254 นาย สุรวิช เสถียรพาณิชย์
611303000255 น.ส. สุภาภรณ์ เมืองปล้ืม
611303000256 น.ส. อักษรศรี พุม่ทอง
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 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ

611304000001 น.ส. ภัทรานิษฐ์ กิตติญาจีราวัชร์
611304000002 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
611304000003 น.ส. สาติยา ไกรสร
611304000004 น.ส. สุพัตรา ไกรสร
611304000005 น.ส. ปรมาภรณ์ เรืองเนตร์
611304000006 น.ส. กาญจนทิพา บัวขวัญ
611304000007 น.ส. รศนา เหมนะ
611304000008 น.ส. เบญจรัตน์ ผิวทอง
611304000009 น.ส. ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
611304000010 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
611304000011 น.ส. ศศินิภา ยามเสด็จ
611304000012 น.ส. พิมลพรรณ ชัยอ้าย
611304000013 น.ส. อรทัย สดากร
611304000014 น.ส. ลภัสภาส์ พุทธรักษา
611304000015 น.ส. ศิริรัตน์ เครืออนันต์
611304000016 น.ส. สโรชา เพชรแดง
611304000017 น.ส. ลดาวัลย์ สุวรรณสิทธิ์
611304000018 นาย ภาณุพงษ์ แน่งน้อย
611304000019 น.ส. ทักษพร ทองค า
611304000020 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
611304000021 น.ส. วรารัตน์ สุขเจริญ
611304000022 น.ส. มนัสนันท์ แก้วโสวัฒนะ
611304000023 นาย ณัฐดนัย นิลมานนท์
611304000024 นาย คมศักด์ิ หีมเห็ม
611304000025 น.ส. สิริวรรณ ปานสม
611304000026 น.ส. ชิดชญา คณิตณรงค์
611304000027 นาย ณภัทร พรมชัย
611304000028 นาย ชนานนท์ ทองจันทร์
611304000029 น.ส. พลอย จิวหยิน
611304000030 น.ส. รัตนาวดี ศุกร์เพ็ง
611304000031 น.ส. ภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์
611304000032 น.ส. ภาณิญา วนาพฤกษ์พงศ์
611304000033 น.ส. อุษา สังข์สุวรรณ
611304000034 น.ส. พรพรรณ บุญสว่าง
611304000035 น.ส. ปวรวรรณ ปรางถาวร

ชื่อ - นำมสกุล
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 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000036 นาง วารุณี กระจายศรี
611304000037 น.ส. วรัชยา นิวาสเวช
611304000038 น.ส. รัตนรัตน์ ปานคง
611304000039 น.ส. ชลธิชา สุดใจดี
611304000040 น.ส. ชัชชนก คงวัดใหม่
611304000041 น.ส. ศศิร์ธา ชมผา
611304000042 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
611304000043 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
611304000044 นาย ธนวิน ลาภสิริสวัสด์ิ
611304000045 น.ส. ธีราวดี สอนดอนไพร
611304000046 น.ส. สรัญธร ฐานะธนทิพย
611304000047 น.ส. อริษา สุขเจริญ
611304000048 น.ส. ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
611304000049 น.ส. ปาริฉัตร ทองผุย
611304000050 น.ส. พิมผกา ศุขเขษม
611304000051 นาย ปฏิภาณ จันทร์แจ้ง
611304000052 น.ส. รัตนา ผาอินทร์
611304000053 น.ส. วรรณิศา มะโนธรรม
611304000054 น.ส. ณิชารีย์ แสนวิเศษ
611304000055 น.ส. เรวดี ค าช่วย
611304000056 น.ส. สุพรรณี จิตร์เทีย่ง
611304000057 น.ส. ไพลิน พานโคกสูง
611304000058 น.ส. ปนัดดา บุญประกอบ
611304000059 น.ส. อรวรรณ เตียวโป้
611304000060 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
611304000061 น.ส. เมทิกา มหจิรานนท์
611304000062 นาย โชติวิทย์ กุญแจทอง
611304000063 นาย สรศักด์ิ เมฆฉิม
611304000064 นาย หฤษฎ์ ศิลปเสวต
611304000065 น.ส. สุภัทรา กริชนิกร
611304000066 น.ส. พิมพ์ญาดา พัชรวรรณทัศน์
611304000067 น.ส. อภิญญา นักล า
611304000068 น.ส. สุขฤทัย พร้ิงเพราะ
611304000069 น.ส. จันจิรา ทองผา
611304000070 นาง พรเพ็ญ ผิวข า
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611304000071 น.ส. เกศศิตา คงกิจสถิตย์
611304000072 น.ส. เจนนิวา สุมาลี
611304000073 น.ส. อารยา เปล่ียนเปรม
611304000074 นาง พัชรินทร์  เลิศวิสาลสิน
611304000075 น.ส. วนิดา คมพานิช
611304000076 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
611304000077 น.ส. สุธาทิพย์ ทับทูน
611304000078 น.ส. วลัยพร คร่ึงมี
611304000079 น.ส. พรเพิม่ ประกอบแก้ว
611304000080 น.ส. สุดารัตน์ ฟูอ้าย
611304000081 น.ส. ศิริวรรณ บุญลา
611304000082 น.ส. กิ่งดาว จันทร์พร
611304000083 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
611304000084 น.ส. สุภาวดี สมบูรณ์
611304000085 น.ส. เสาวลักษณ์ ต้ังพูลเจริญ
611304000086 น.ส. ปรียานุช ขุนนุชนารถ
611304000087 น.ส. ธนพร ราชภักดี
611304000088 นาย วีระวัฒน์ เหล็กพิมาย
611304000089 น.ส. สินิตา สิงห์แก้ว
611304000090 น.ส. ศิวภรณ์ ทองไซร้
611304000091 น.ส. ภัทรปภา จิรภาสชยังกูร
611304000092 น.ส. พุทธรักษา พรหมสวัสด์ิ
611304000093 น.ส. ดลณดา ต๋ันประเสริฐ
611304000094 น.ส. จุฑามาศ สมนาม
611304000095 น.ส. สายสุดา แจ่มใส
611304000096 น.ส. ทักษอร ภูตามาตย์
611304000097 น.ส. อรัญญา หล้าทอง
611304000098 น.ส. พิมพ์ชนก สายัณห์
611304000099 น.ส. อริยา แก้วแท้
611304000100 น.ส. สุภาวดี แซ่โล้
611304000101 นาย สัณฐิติ วชิรวงศ์ธาดา
611304000102 น.ส. สุกัญญา ศรีจังหวัด
611304000103 น.ส. พัชชา เอี่ยมภิรมย์
611304000104 น.ส. รินรดา คาถา
611304000105 น.ส. จันทรวิมล อินฟู

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่50 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000106 นาย วรวุฒิ อินทร์ปา
611304000107 น.ส. จีรนันท์ สังข์แก้ว
611304000108 น.ส. กัลยาพร ศรีสุวรรณ
611304000109 นาย กฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์
611304000110 นาย ชลาคุณ ไตรทิพย์
611304000111 น.ส. จันทมา โพธิท์อง
611304000112 น.ส. เรวดี เคนพล
611304000113 น.ส. รจเรศ ไวยโมรา
611304000114 น.ส. สุนิสา สุราวุธ
611304000115 น.ส. ชลีรัตน์ ต๊ิบแก้ว
611304000116 น.ส. ชุลีวรรณ สุขวัฒนะกุล
611304000117 นาย ณัฐวุฒิ เจริญผล
611304000118 นาง อัจฉรา พรรษา
611304000119 น.ส. มารีนา โตนุช
611304000120 น.ส. ปวัณวลี เกียรตินาวาสวัสด์ิ
611304000121 น.ส. วราพร โตนแดง 
611304000122 น.ส. ศศิกานต์  นิลเล็ก
611304000123 น.ส. ชญาภา รุ่งเรืองรักษา
611304000124 น.ส. นันทภัค สายรัตน์
611304000125 น.ส. ศิริพร กุลสา
611304000126 น.ส. ณิรินทร์รดา มูลธิ
611304000127 น.ส. สุกัญญา ฉินระวงษ์
611304000128 น.ส. สุทัตตา คุณากาล
611304000129 น.ส. ธัญญารัตน์ เทียนอุบล
611304000130 น.ส. อรกมล โฉมวัฒนา
611304000131 น.ส. ชฎารัตน์ บรรธร
611304000132 น.ส. สุพัตรา อินสม
611304000133 น.ส. สุริษา ตันชูชีพ
611304000134 น.ส. สุนิสา ปานเพ็ชร
611304000135 น.ส. พิมพริสา นีรภาพิธุกานต์
611304000136 น.ส. ฑิตยากร ปรียานนท์
611304000137 น.ส. ทัศญา บัวทองค า
611304000138 น.ส. ภัควลัญชญ์ โลหะการ
611304000139 น.ส. ผกามาศ พันธุพ์รม
611304000140 น.ส. ภรภัสสรณ์ สุขยืด

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่51 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000141 น.ส. ภัชชญา สิทธิบุศย์
611304000142 น.ส. วิภาวี อมประนาม
611304000143 น.ส. วิภาดา อมประนาม
611304000144 น.ส. วาสนา นุ่มสารพัดนึก
611304000145 น.ส. ณัฐการณ์ สอนข า
611304000146 น.ส. จันทร์เพ็ญ พาภักดี
611304000147 นาย อรรถพล โพธิจ์ันทร์
611304000148 น.ส. พิมพ์ใจ วงษ์จีน
611304000149 น.ส. พิสมัย ทองปัญญา
611304000150 นาย เฉลิมวุฒิ บุญอินทร์
611304000151 น.ส. สุพัตรา ศรีอัมพรกระจ่าง
611304000152 นาย พงศกร ช่อเจริญรัตน์
611304000153 น.ส. คนึงนิตย์ เพ็งจัทร์
611304000154 นาย สุธิพงษ์ ศิริประสาท
611304000155 น.ส. นวพร บุรีมาตร
611304000156 น.ส. สิดาภา รัตนสพโชค
611304000157 น.ส. ธิติพร ประกาสิเน
611304000158 น.ส. อนุสรา พันเถาว์
611304000159 น.ส. กัญญาณัฐ ประภาพรรณพิไล
611304000160 น.ส. สิรพัชร ค าคง
611304000161 น.ส. ประภาพร พรพรสงค์
611304000162 น.ส. กวินทิพย์ ฉ่ าบุรุษ
611304000163 น.ส. วชิราภรณ์ หัตถิรางกูร
611304000164 นาย คชพงศ์ โตมาตร์
611304000165 น.ส. วรวีร์ ฮวดหุน่
611304000166 น.ส. วรรณวิสา จันทร์แก้ว
611304000167 น.ส. ปาณิสรา อังกุระ
611304000168 น.ส. ฐณิดา วัฒนามงคลเนตร์
611304000169 น.ส. อมรรัตน์ โมรา
611304000170 นาง วรรณธนา สังข์ทอง
611304000171 น.ส. รัศมี หวานน้ า
611304000172 น.ส. นุสบา ร่มไทร
611304000173 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
611304000174 นาย ธรรมรัตน์ สิงห์ประสาท
611304000175 น.ส. บัวลอย ศรีอุดร

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่52 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000176 นาย ประเวช แซ่จัง
611304000177 นาย วสันต์ ร่ืนภาคธรรม
611304000178 น.ส. ณัฐธิดา พงษ์สุวรรณ
611304000179 น.ส. อนุตดา จาดเปรม
611304000180 น.ส. ธนาภรณ์ อินทร์วิลัย
611304000181 น.ส. มารินทร์ สุวรรณปักษ์
611304000182 น.ส. บุณฑริกา อีม่ าดอสะ
611304000183 นาย พงษ์ดนัย ไทยพิทักษ์
611304000184 น.ส. ภัทรสิริ ตระกูลบุญเดช
611304000185 น.ส. ฉัตรสุดา ชมไพร
611304000186 น.ส. มินทร์ตรา กล่ินปทุมทิพย์
611304000187 น.ส. วิมลรัตน์ คนยืน
611304000188 น.ส. พลอย ผลบุญ
611304000189 น.ส. กันยกานต์ ส่องแสง
611304000190 น.ส. ณัฐพร เย็นประเสริฐ
611304000191 น.ส. ณิชากร  เจริญผล
611304000192 น.ส. อรอุษา หลากคุณากร
611304000193 น.ส. อรอุมา สุดศรี
611304000194 น.ส. อมรรัตน์ กิ่งโคกกรวด
611304000195 น.ส. อภิญญา ใจตรง
611304000196 น.ส. อ าพร ภักดีดร
611304000197 น.ส. นัชชา บุญโต
611304000198 น.ส. ปภัสสรา สระภักด์ิ
611304000199 น.ส. พรเพ็ญ พรมทอง
611304000200 น.ส. วรธมน ฉายอรุณ
611304000201 น.ส. วรรณา เอี่ยมฉ่ า
611304000202 น.ส. นันทิยา สีสาวแห
611304000203 น.ส. พชรพล สุนากร
611304000204 น.ส. เจนจิรา แดงดี
611304000205 นาย ชนัฐ อินทรเกษตร
611304000206 นาย ธนกฤต ใจเข้ม
611304000207 น.ส. นันทวรรณ สินพิทักษ์
611304000208 นาย สันติพงษ์ ฝึกความดี
611304000209 น.ส. กิตติยา ศรีจันทร์
611304000210 น.ส. นภษร ภูริหิรัญญากุล

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่53 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000211 น.ส. จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ
611304000212 น.ส. อภิญญา งามจ ารัส
611304000213 น.ส. น้ าทิพย?์ อ่ าสกุล
611304000214 น.ส. วันวิสา ขอชัย
611304000215 นาย ศตวรรษ คิวสุวรรณ
611304000216 น.ส. สุภาพร สุระ
611304000217 น.ส. กรรณิการ์ ตะเมือง
611304000218 น.ส. มณฑาทิพย์ จิตร์หาญ
611304000219 นาย อรรถพล ตะเมือง
611304000220 น.ส. พรทิพย์ แสงทอง
611304000221 น.ส. ชนากานต์ แสนบุตร
611304000222 น.ส. ปุณณดา จิรภาวิโชค
611304000223 นาย นนทวัฒน์ ภูพ่ลับ
611304000224 น.ส. วันวิสาข์ หุน่เมือง
611304000225 น.ส. ลฎาภา  นาวาล่อง
611304000226 นาง กชมน อภิรัตน์เกษม
611304000227 ว่าทีร้่อยตรี จิรพัฒน์ สีมาพลกุล
611304000228 น.ส. วราพร ทองห่อ
611304000229 น.ส. สุรัญญา ทิพโอสถ
611304000230 น.ส.  ชลิดา สุมาลัย
611304000231 น.ส. ภาวิณี สิมภะรัก
611304000232 น.ส. ชโลทร บุญยืน
611304000233 น.ส. อโณษี ข าสวัสด์ิ
611304000234 น.ส. ปภาวี ทับห่วง
611304000235 น.ส. อิษฏา ฉัตรอินตา
611304000236 น.ส. ประทุมคงคา สารทอง
611304000237 นาย อุกฤษฎ์ สุทธิพูล
611304000238 น.ส. ณัฐวลัลณ์ ไกรพินิจ
611304000239 น.ส. สุมาลี วิมลมุข
611304000240 นาง รจนา หารวย
611304000241 น.ส. ศิริภา ธิมา
611304000242 น.ส. อมรรัตน์ ทองค า
611304000243 นาย ปฤษดา เหล่าวาณิชย์
611304000244 น.ส. เพชรรัตน์ พิลาบุตร
611304000245 น.ส. สุนารี เชียงนารา

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่54 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000246 น.ส. ธัญวรัตน์ ศรีจันทร์พรม
611304000247 น.ส. พรรณราย พรานเจริญ
611304000248 น.ส. ศิริภรณ์ พรพันธ์บุญปลูก
611304000249 น.ส. วรางคณา เมตตาแสง
611304000250 น.ส. กรชนก คล้ายบุญมี
611304000251 นาย ชนนนท์ มหาไม้
611304000252 น.ส. ปัญชลี สายฟ้า
611304000253 น.ส. ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
611304000254 นาย สันติชัย ไม้แป้น
611304000255 น.ส. ปุณณภา ค าสิงห์นอก
611304000256 นาย พิเชษฐ์ จงจอหอ
611304000257 นาย วชิระ พันธวารี
611304000258 น.ส. ปีรช์ณัฐ ตอพล
611304000259 น.ส. เกษร คู่สูงเนิน
611304000260 น.ส. จิราภรณ์ คงศรีทอง
611304000261 น.ส. เรืองพิลาศ จุลพันธ์
611304000262 น.ส. อารีต้า ซามัน
611304000263 น.ส. นันทิมา หวังขะเด่
611304000264 นาย ธนพัฒน์ แก้วทัพไทย
611304000265 น.ส. จารุณี จรรยาเลิศ
611304000266 น.ส. ณัฎฐพัชร์ สนธิห์อม
611304000267 น.ส. กนกพรรณ  สวนสันต์
611304000268 นาย พจนันต์ ธารีรัชต์
611304000269 น.ส. จิรนันท์ โพธิถ์าวร
611304000270 น.ส. สุดารัตน์ มั่นคูณ
611304000271 น.ส. ปัทถาภรณ์ ดวงศรี
611304000272 น.ส. บราลี สีหพันธุ์
611304000273 น.ส. ธัญชนก ใจอุ่น
611304000274 น.ส. ธนาภา สอนใต้
611304000275 น.ส. นันท์ลภัส ดอกกาศ
611304000276 น.ส. เกศณี มูลนาสัก
611304000277 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อัญชลี ทัศน์จันดา
611304000278 น.ส. จุฑามาศ เติมพีระพัฒน์
611304000279 น.ส. อนัญญา ใจมา
611304000280 น.ส. กาญจนา สุขสวัสด์ิ

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่55 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000281 น.ส. วิภาดา เงินเมือง
611304000282 น.ส. หนึ่งฤทัย นาคทองหลาง
611304000283 น.ส. ธนภรณ์ แสงแปลง
611304000284 น.ส. จินดาวรรณ หนูคง
611304000285 น.ส. อรวรรณ ผลบูญ
611304000286 น.ส. สุนิศา พุม่ไพบูลย์
611304000287 น.ส. วรัญญา เอกรัตน์
611304000288 น.ส. วิชญ์ชยา วังหอม
611304000289 น.ส. เบญจพัทร จึงเจริญ
611304000290 น.ส. สุวรรณี จริบรัมย์
611304000291 น.ส. วรรษา สุขล้น
611304000292 น.ส. ฐิติมา ทองมี
611304000293 นาง อังคณา อินทุวานิชย์
611304000294 นาย ต่อ เหมือนแก้ว
611304000295 น.ส. กิติญา งามจันทร์
611304000296 น.ส. ธิดารัตน์ ถิระปานะไชยภัทร
611304000297 น.ส. พิไลลักษณ์ สายศักด์ิ
611304000298 น.ส. มัลลิกา แสนด้วง
611304000299 น.ส. อรอุมา ธรรมณารักษ์
611304000300 น.ส. ณัฐวดี ธุระงาน
611304000301 น.ส. แพรพรรณ แก้วม่วง
611304000302 น.ส. ศวรรยา เกิดขุมทอง
611304000303 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังบรรพต
611304000304 น.ส. ศิวพร ทองทา
611304000305 น.ส. อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
611304000306 นาย ภาณุพงศ์ คลังพลอย
611304000307 น.ส. กรองกมล มณีน้อย
611304000308 น.ส. วันเพ็ญ แก้วมูลมุข
611304000309 น.ส. ชุติมนณ์ ไชโย
611304000310 น.ส. สุดารัตน์ สงคง
611304000311 นาย ราชัน งามแป้น
611304000312 นาย เจนจบ สบายจิตต์
611304000313 น.ส. อารีรัตน์ นราพงษ์
611304000314 น.ส. ศศิกานต์ หุน่ปัน้
611304000315 น.ส. ศิรประภา อัมพุประภา

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่56 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000316 นาย สุริยา พิน าธรรม
611304000317 นาย อนุชิต บุญกิตติวศิน
611304000318 น.ส. ศิริพร แซ่เฮง
611304000319 น.ส. ธัญญลักษณ์ มั่นสุวรรณ
611304000320 น.ส. จันจิรา เต๊ะหมาน
611304000321 น.ส. ลภัสรดา โทปุรินทร์
611304000322 น.ส. วรรณิพร สัมมาวงศ์
611304000323 นาย สุพาสน์ บัวศิริ
611304000324 นาย มงคลชัย วงษ์ตระกูล
611304000325 น.ส. ศิรินรัตน์  มูลกวนบ้าน
611304000326 น.ส. วรรณนิภา ดิษฐ ณ เมือง
611304000327 น.ส. มลฤดี ศิริสัมพันธ์
611304000328 น.ส. นพรัตน์ ทองเมือง
611304000329 น.ส. ชรัญญา ฝ้ันกันทา
611304000330 น.ส. วาสนา พลเยี่ยม
611304000331 น.ส. กมลชนก หูตินุ
611304000332 น.ส. ร่ืนฤดี นิตย์วงษ์
611304000333 น.ส. ชุติมาญ๋า มากนคร
611304000334 น.ส. อนุตรี วันมาลา
611304000335 น.ส. จริยา สาลี
611304000336 น.ส. สุวรรณี ผมงาม
611304000337 น.ส. ณัชชาภัทร อินทะรังษี
611304000338 นาย ธามพล วรัทศักด์ิ
611304000339 น.ส. จรรยา อยู่บุญ
611304000340 น.ส. จันทชา ยืนยง
611304000341 น.ส. กนกวรรณ กาเกษ
611304000342 น.ส. ยุพาวดี ศรีตอง
611304000343 นาย อ านาจ กรานกุล
611304000344 น.ส. ภานุชนาฎ บุญโต
611304000345 น.ส. แพรวพรรณ สุขเกษม
611304000346 น.ส. ณัฏฐกาญจน์ ดีวงษา
611304000347 น.ส. ณิกุลนาถ เกตุแก้ว
611304000348 น.ส. มณฑกานต์ ชาติเกิด
611304000349 น.ส. กนกวรรณ นิปุณศิริ
611304000350 นาย ธีรนัย อินไชย

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่57 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000351 น.ส. รุ่งทิวา เพ็งค าปัง้
611304000352 น.ส. กนกวรรณ วงศ์เมฆ
611304000353 น.ส. ธิดาทิพย์ ชัยชนะสุขสันต์
611304000354 น.ส. ปานฤทัย ทรวงโพธิ์
611304000355 น.ส. อภิฤดี รามโกมุท
611304000356 น.ส. ปาริฉัตร บัวทองค า
611304000357 นาย ณัฐนนท์ หนูขาว
611304000358 น.ส. สุภัชชา พันธุช์้าง
611304000359 น.ส. นวนอนงค์ พุม่เจริญ
611304000360 น.ส. ศิริลักษณ์ สาลีกุล
611304000361 น.ส. ณัฎฐณิชา สุภาพบุรุษ
611304000362 น.ส. เบญจทิพย์ สงวนไว้
611304000363 น.ส. สุพัตรา ทองจักร์
611304000364 น.ส. วิภาทิพย์ ค าหงษา
611304000365 น.ส. นูร์อัสมี ติปรี
611304000366 น.ส. น้ าทิพย์ เชิดผล
611304000367 น.ส. รัตนา สายเพชร
611304000368 น.ส. รัตนใจ สายเพชร
611304000369 น.ส. สุกานดา สรรพสาร สรรพสาร
611304000370 นาย รวิวิชญ์พงศ์ ส่งสังข์
611304000371 นาย ทัศน์พล ศิริเขตรกรณ์
611304000372 น.ส. บุษบา ค าสา
611304000373 น.ส. ธัญญ์นรี กมลพุมิเศรษฐ์
611304000374 น.ส. มุทิภา สุขเจริญ
611304000375 น.ส. ปฐมพร โสมะพันธ์
611304000376 น.ส. ณปภัช ธีรภัทรสกุล
611304000377 น.ส. เสาวลักษณ์ พรมพิราม
611304000378 น.ส. ธิดารัตน์ ด้วงชื่น
611304000379 น.ส. เบญมาภรณ์ ดีนอก
611304000380 น.ส. ปิยะรัตน์ ล าทอง
611304000381 นาย พิษณุ ชูชมชื่น
611304000382 น.ส. ปณิชา ปานรัชนิโชติ
611304000383 น.ส. ศุภรัตน์ หุน่พงษ์
611304000384 น.ส. ระวิวรรณ ช่างทอง
611304000385 นาย ดนุพล สามงามน้อย

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่58 จาก 59



 4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 393 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

611304000386 น.ส. เมธาวี หมัดนุ้ย
611304000387 นาย นพรัตน์ แก้วนุช
611304000388 น.ส. ปนัดดา ทองชื่น
611304000389 น.ส. รวีวรรณ ทองดอนใหม่
611304000390 น.ส. ชลลดา มูฮัมหมัดรอโซ้ล
611304000391 น.ส. วาศินี แซ่เล้า
611304000392 น.ส. ลันชนา เปาะอาเดะ
611304000393 นาย ภวัต พันธ์โรจน์

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่59 จาก 59




